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 ١ © ةيامممخو نيعست ةنس ىق قوت نأ ىأ اهب ن .راكو ماشلا ىلا داع رث هرهظ

 خابدم اهنأو زرذوح نب درواب اهانب سخرس برقب ناسأرخ :فبدم درويبأ

 داق بيرغلا اما ىنيدملا قرعلا هب ثدح اهبام نم برش نم هاما هيدر ةيبو

 يلعوبأ اسبههلا بسني «هب ىلتبم هناقوأ رثكأ ىفف ميقم ا امأو ةنتبلا هتوفي

 ناك ىنح دروبأو سخرس نيب قيرطلا عطقي هرما لوا ناك ضايغ 5 ليضفلا

 ال ل الدرق قست يضيف نفك كلاولل ىفو ىايللا ضعب ىف طبرلا ضعب يف
 لسفاغ تنا هسفنل لاقف (قيرطلا ىف ليضفلا ناف اوربصا رخالا ضعبلا لوقيف

 اهب ماقاو كم ىلا بهذو بان ةلاخل هذه نم هللاب ذوعأ كنم نوعزفي سانلاو
 ليصضفلا ةرايز ىلأ بهذ ديشرلا جح امل ةنيّيع نب نايفس ثّدحو تام ن ل

 اذه تلقو هيلا تامواف نينموللأ ر بمأ يأ ن .ء.ايغس اب مل لاق هيلع لخد املف اليل

 ارسم تدلقت سلقل هجولا ىسحاب ىبخل اذه رمهأ تدلقن ىذلا تنا لاقف

 رث نا ىلع ابا لاقف اهلبقي نا قاف رانيد فلاب هل رماو ديشرلا ىبف اميظع

 جرخ الف قاف ايرع اهب سكاو ًاعياج اهب عبشاو نيد اذ اهطعاف اهلحتست
 ذكخاف بلا باوبا نم ةىتش ىف تفرصو تذخا ول تاطخا هل تلق كيشرلا

 تباسط ول طلغلا اذه لثم طلغتو كلبلا هيقف تنا ديح# ابا لاقو ىنيحلب
 رخآ ىلا ىبي تافرع ىلع ةفرع موي ىار ليضفلا نأ ىكحو «ىل تباطل كيلوال

 ىف ناك هنأ ىكحو ئضمو ترفغ نأو هاسنلجاو لاقو هتيكلب لخأ رث رهنلا
 نييييييرلا لولا نق رمانذللا ءاسيلرا. نم. انبلؤ ىاولا لاقخي نم قانرجع نم ليج
 دلو لبل نكسف اذهل كدرا ل نكسا ليصفلا لاقف ليدل كركف كتمال
 © ةيامو نينامثو عبس ةنس ةكمب تامو درويباب أشنو دنقرهسب ليضفلا

 ام مهنا عم رئتلا اهب رفظي مل ةنيصح ةعلق اهل نيبازلا نيب ةنيدم لبرأ

  رسسجع هيف فللا دجسم ىهسي دجاسم اهب نوصخأو عالقلا نم ؟ىن دب عناق

 «بيج 2ىتث هنأ بير الو ةريتك ليواقا هيف لبرأ لمالو ناسنا فك رثأ هيلع

 ناك ريغصلا ىلع نيدلا نبز نب ىربكك نيدلا رفظم كلملا اهيلا بسني

 ادقتعم ناكو اهب سانلا ثدي منرغلا ىف تاباكن هل اًيراغ [داوج اًءاجش اكلم

 ىف صقرلاو لكالا ملغش قوص اتيام اهيف لزي ف اًضابر هل ىب فوصتلا لما ىف
 دارا اذاو هيلا ىسحاو 4 فوصنلا لهأ نم هءاج نم لكو ةعمج ةليل ّلك

 ردق ىلع هاطعا حالصلاو ريثلو ملعلا لما نم هاتأ نمو اًرانيد هاطعا رفسلا

 عمتي تقولا اذه ىفو 9-5 تاوعد هل ناك لوالأ عبر رشع ىقو هنابتر

 هل ناك مع ىنلا دلوم رشع ىناثلا مولا قو فارطالا نم ريثك قلخ هدنع
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 ©لاوزلاو ريغتنلا هيرتعي ال نم ناكخسف اهراثآ نالا قدما دقو اهروصقو

 أوسلاق فاتتكالا وذ روباس اهانب راجنتالاو دايما ةريثك لابخل ضراب ةنيدم ديبكا

 ةياغ ىف قو اهيلع ةنيدملا ىبو دولكملو فوصلاب روباش اهّدسف اهلك اًونبع تثاك

 اهلخاد نم بيطا اهجراخو نيتاسبلاو دايملا ةرتثكو ءاوهلا بيط نم ةهاونلا

 خماع قو اضرعو الوط هنم ربكا ري مه دابا ىيدحلا ءاهب اهل لاقت نيتاسب اهب

 نم اِهسب ضخاي رزدنهق اهلو اهنم دحا عمم ال ركاسعلاو لغقلا اهيف لوني

 دحا رسج ال عايسلا اهيلا ىواب اولاق نالاو اهولطبف دالبلا بحاص فلاخ

 هنيدملاو 1ع مي انا قف نبلالا رم لانا هج رسمي ب او اننا باقي
 عونو زوللو بنعلا اهرامت رثكاو ءاملا ىلع رودت نيحاوط ىلع ةلمتشم اهلك
 قام دن ةيققلا كفلاطبعلا اهل لاقي ينرانلا مح ىف ةرودم ىرثمللا نم

 عيبلل دالبلا ىلا اهنولمج اذج ريتك يلد نم. ءادينطو اةنكيلدات اور نه لببلا

 ةروص سانلا ىسحا اهلعاو اهب نوهكفتي عءاتش لوط اهنولكإب ىتح اهنوقلعيو

 ةخيلك عطمتجا هلو ءالضفو ءابدأ عايفو كلذك ألا جيف دجوي )ل ةئسلا لها .

 مايق لك اوماق ةداع فالخ هنم أوأر تعفو ىأ هلأو قيلغي 5 ةالولا ملظ عفد ىل

 ' لادبالا نم ناك ىرعاطلا ركبوبا ديشلا اهيلا بسني ءدعفدل دحاو 9

 ]4 يادي لعفا ليخطي بادرس هطابر 5 هيلا بسني طابر نبأ هلو ىليشلا رصاعم

 روهيشم ثيدح اذهو قشمد عماجب عجل ىكصيو قشمد ضراب جرخو ةعمج

 سانلاو دبا اهري رف ضراب وه !ذاذ موي تاذ هعبت الجر نا اوركنذو -

 ىف تننأ لاقو ككحصضف عضوللا كلذ نع هاضعب لابسف ةعل ةالصل ن

 لعظغ كانه خيشلا جك رف داع املف و علاط ماقف ينملش#و 0

 عد هل لق علاص لجر الا دحا هقدصي الف هل ىرج ام سانلل لوقيو ىدانب

 ةسعم عجرأ ح بيلا رضح اذان خلبقتسملا ةئذل موب هرظتنأو 2 اذه ةكفع

 دحال اذه بك ان ال مءل لاقذ هليذي كسمن ىرخالا علل ىف ميشلا رضح اهلف

 دنع ةروهشم ةياكح هذهو هناكم ىلا هب داعو دعم هذخا رث ىم كذخأ اناو
 نييقمنتو و" بكتحتو نبأ خيشلا نمز ىف 4 تناك ةيرهبالا ةنيكس اهيلأ بسنتو «رهباب

 ناش اهيلتان ةلاح هير نيدلا لاجكب بقلملا ورمعوبا لمادا لضافلا ريزولا اهلا
 ةيبرعلاب ارعاش اسنطف ًسفيطل ًالجر ناكو نيوزقب اربزو ناكو مدا نب ميغربا
 هبكوم ىف بكر مايالاء.ضعب يف اذاف ةترازو نامز يف ريل لما ابحن ةيمجكلاو

 هللا هجول رارخا مننا هكبيبلاممل لاق ةنياحلا نع يرخ املف هيشاوحو هكيلاغو

 ىسباع بطل لمدجو سدقملا تيب ىلا بهذو دالبلا سبلو ةبادلا نع لزنو



)1*: ( 
 ةة صيفاسص لق نهالبوبو اريغضو اريبح ادلص أرخص 0 ةقعني ىف
 بلاق نولي نساسينلاو بلا, [ 2 لقعنيو اهنع هاملا ىرج نيع ناجبرذاب بيارغلا
 © اير اًنبل ريصي بلاقلا ىف دالاذ ًاريسي هنوكرتي مث ءاملا كلذ نم ىبللا
 نم اسهنم .:سارف ةتلث ىلع نيوزق عايض نم ناديتعميو نوبقش/زو كتنشرأ
 ايبم خلع دي ولو نيقشانب عبطني الو تسشراب راب عيطني ديدخل نأ اهبياجم

 اسهتحت اودقوا ولو تشراب ىونسي الو نيقشانب ىونسي غابصلا ردقو اودقوأ
 ىحا لوك اذاو ًالصا داذح نيقشانب الو غابص تسشراب نوكي الف اودقوأ ام
 كلت لها هفرعي روهشم ةىت اذعو هليع عجني رث رخالا عضوملا ىلا نيعناسسلا
 © دالبلا

 نبا نيدلا ماسح ديوملا وبا ريمالا ىتدح ةروهشم ناتسربطب ةنيدم لمأ
 لوسهسن نو ام نمسا نم تثاك ناو ةنداضلا نم ؟ىتن اهلخد اذا هنا ناعنلا
 قاسي نأ .رآ رماف هكيلذب نبخا دنا كنو زعم ا لأ .2 ىلا ساق ال لوهب اف اهب

 تيقبو دولجإ خيشغم اماظع رهشا ةنس دعب اهنيار لاق ةئياضلا نم سور كيل

 © بانذالاك ابالالا

 راشهتالا ةققدتم رايطالا ةبواجص راجشالا ةرضن اًذج ةبيط ةرصبلاب ةروك لأ
 نم ىرقلا نيببذ الو اهيضارا نم ريتك ىلع سمشلا عقت ا راحرالاو ضايرلا ةقنوم

 كتغضو : موشمد ةطوغو ةرصبلا ةليأ ةنعيرا :انينحلا نانج اولاق اهراجحشا لالخ
 ىيطاشب فرعيف قرشلا امأ نرغو قرش نابناج ةلبالاو < ناد بعشو لنقرمم

 ايه, نالا رماعلا وهو :نافع.خوب.نامتع ىب نابا نب نامثع وهو ايدق نامثع

 :لجد نم ةذوخام اهراهناو خلجد ىلع ومو هنا بلو ىرقلاو راهنالاو راجشالا

 ىف اهارق نيبت داكي ال رامتلا فانصاو بوبمل سانجاو راجاشالا عاونا اهبو

 تناكو باطخل ىب رعل ةحلسم تناك دهشم اهبو راجشالا فاغتلا نم اهلط«سو

 سانلاو جويفا ةعبس اهقاس ةرودو خلخاك 4 ىصغ لك ةميظع ردس ةركاش اهب

 ىئطخي املق هنا أوركذو عجني ناكو ىح 2 عفدل خد نور ,كنيو اهرشق نوذخاإب

 انكم ةرصبلا و باف ناكو ةحلصل اهعطقب هيلا اوراشأ ةرعبلا نيكباب ذو الملف

 سانلا ركنا اهعلق املف اريخ الجر هسفن ىف وم ناكو هدريس ىسحو ةليوط

 هبخب خرا ريغ بارض ةلبالا نم:ىرغلا بنئالمل اماو ءةرصبلا ىع بيرق نع لزعف

 لذ فيرد عضوم وخو ةلجد ىلع فروشم وهو راشعلا كيشع فرعي !هييبشام

 بناإل اذهب نامولا ميدهق ىف ناكو باجتسم هيف ءامدلا نأ سانلا نيب رهتشا
 اهرود ىف ىرجج هاملا ناكو اهطسو ىف روصقو نيتاسبو ةلجد ىلع ةفرشم ناينب



 ( امك)

 لاببجو ىرفو ةريتك ندم اهب ناراو ناتسهف نيب ةعساو ةيحنان ناكيبرذأ

 5-1 نب لبج هنأ ىسلدنالا دماخ وبا لاق نالبس لبج اهب د ا

 لاق هنأ معلص هللا لوسر نع ىور ايندلا لابج ىلعا نم ليبدرأ ةخنيدم برقب

 دل بنك نوجرخت هلوق ىلا نوكجصن نيحو نوسف# نيح هللا ناحكجس ارق نم
 اي نالبس امو ليق نالبس لبج ىلع طقست ملت ةقرو لك ددعب تانسلمل نم

 ربق هبيفو نيل نويبع نم نيبع هيلع ع ناجيبرذاو ةينيمرا نيب لبج لاق هللا لوسر

 هادف كياشماو راو يطع نها يشف ساأر ىلع اضيأ لاقو هايبنالا روبق نم

 , بك حش لبلم نطيضح قو درملا اهدصقي ةراخ اخ نويبع ليث لوحو دربلا

 لك واو بره اهنم 2ىش برق ووو ويس وعما

 نكيرلا دبع ن نيب يرخلابو أ اهنهيبداقب بعبتجلةليوخال يم عكس قؤاباوز اهينم

 اوجانحاف ةيرقلا ىف ناجي أونب هنأ ركذو وج ايببك ألا ىف ام لاف ىليبدرالا

 رستخاصلا نم دعاوق دحاسلا باب ىلعو اوكصان دحسملا ةدعال دعاوق ىلا

 ءاملا ىرج ديدش ميظع رهن وهو سرلا رهن اهبو «نوكي ام نسحا وحمل
 ةريبح ةراسجعو ةلياه فارجأ هلو هيف ىفسلا ىرج ال ةريبك ةراجح هضرأ قو

 اسهتدالو ترسع ةارما رهط هلجرب مسم اذا ًايشام سرلا رهن ربع نم نأ اوصز
 ءديفي ناكو كلذ لعفي ليلثل .دل.لاسقي, ىنامكرت ميش نيوزقب ناكو تمعضو

 سرلا ةرطنق ىلع زاتجا تنك لق ناجيبرذا بحاص ميعربأ نب مسيد ىكح
 طاق ىف ايبص ةلماح ةارمأ تيار ةرطنقلا طسو ىف ترص ايلف ىركسع عم
 دعب ءاملا ىلا لصوف ءاملا ىف امنثدي نم لفطلا طقسو اهحرط لمح لغب اهحرف

 نامز دعب افطو صاغف ءاملا عطسو ةرطنقلا نيب ام ةفاسم لوطت ليوط نامز

 يف راكوأ ناسبقعلل ناكو رهنلا ىف ل. ةراسجكا نم ملسو ءام لا هب ىرججو ريسي
 هطاق ىف هيبلاخ ىكبشو هيلع ضقناف باقع هآر لفطلا افط نيد رهنلا فارجا

 اضيأ تيشمو باقعلا وح اوضكري نا ةعامج ترمان هارحصلا ىلا هب جرخو
 ءب اوحابصو موقلا هكرداف طامقلا ىرخ لغتشاو ضرالا ىلع عقو باقعلا !ذاف
 ريوكز رهن اهبو هما ىلآ ةانددر ىكبي رئاس وه !ذاف هانقحلف ىصلا كرتو راطف
 , رشا هل ىقبي الو روغي كنرم برق ىلآ لصو اذاذ سراسفلا هضوخ# 2 دنرم بوقب
 هب رسبخا ضرالا هجو ىلع رهظي مث زمسأر ف ةعبرأ ردق ضرالا تحك ىرجعإو

 نب ديحت ركن رين اهبو + ىدنرملا ىولعلا راقعلا ىذ نب دمح فيرشلا

 هوام رهن ناسبرذاب نأ ةيقرشملا كلاسملا بحاص ىناهيلل نع ىزارلا ءابركز

 ناسجبرذاب بيارغلا ةفح بحاص لاقو رجح ميافص ريصيو رجاكسيف ىرجج
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 دحا ًارفنك هل نكي ريو كلوي رثو دلي رز ىذلا دبصلا دحاولا دلل نجل

 هلآاو دم نييبنلا متاخو نيقتملا ماماو نيلسرملا ديس ىلع مالسلاو ةولصلاو
 © دددعو رصح ىذ ريغ ةولص نيرهاطلا هباكاو نيبيطلا

 عبارل | ميلقالا

 مادقا ةعبرا راهنلا فصن راهنلاو ليللا ىوتسا اذا ّلظلا نيكي ثيح هلوا
 فين ّلظلا نوكي ثيح هرخآ مدق سمخ ثلثو مده سامخا ةئلثو

 مدق سمخ ثلتو مدق سامخا ةتلثو مادقا ةسمخ هآوتسالا دنع راهنلا

 ريمشق لاسبج ىلع رو ايهنيب امو ننكلو تبتلاو نيصلا ضرأ نم ىدتنبي

 نانتسربطو ناجرجو سموقو ناسارخو روغو لباكو ناشخذبو ناجراو رولبو
 نم طيخل رحبلا ىلا ةيلقصو سدورو ةربزِط_لو قارعلا داو ناجيبرذأو نانسعوقو

 عبرأ هطسواو عبرو ةعاس ةرشع عبرا ميلقالا لوا ىف ءالوم راهن لوطو «سلدنالا
 نم هلوطو ةخعاس عجرو فصنو ةعاس انرشع عبرأ هرخأو فصنو ةعاس انرشع

 ةقيقد ةرشع عبراو اليم رشع ةعبراو ناتيامو فالا :ينامت برغملا ىلا ىرشملا

 فلا افلا هريسكتو قياقد عبراو اليم نوعستو ةعستو ليم اتيام هضرعو

 ناسستنتاو ًاليم نوعبسو ناسنئاو ةيامنتسو افلا نوعبسو ةثلثو فلا ةياجبرأو

 فورح ىلع ةيترم ىرقلاو ندملا نم هيف ام ضعب ركننلو «ةقيقد نورشعو
 ١ © نالكتلا هيلعو ناعتسملا دللاو مجتملا
 لعا نيبو نيبو أذج ةيلاغ ةعيش اهلها نا آلا ةبيط ةواس برقب ةديلب حبأ

 رصن وبا ىضاقلا لاق ةعيش مهلك هّبآ لهأو ةينس هلك ةواس لها نال ةرفانم ةواس

 م«سباستلااو مظن مالعا 20 هسبأ لفا ضغبتا هلياقو ىدنميملا

 هباحصلا ىداع نم لك ىداعي ىلتم نا ىتع كيلا تلقف

 دجر ريكر يش كباتا هيلع ىنب عيبرلا تفو اميس ميظع رهن ةواس نيبو اهنيب

 هل ف نمو اهلتم ضرالا هجو ىلع سيل اًناط نوعبس ىو ةبيجت ةرطنق هللا

 .عقو دنع اهيلع رورملا ةلباسلا ىلع عمتي بزالا اهنيبط ضرأ ةواس ىلا 8 طنقلا

 نيخكسرف رادقم ةشورفملا ةراسوتا نم ةداج كباتا اهيلع ذختاف اهيلع رلحملا

 © بعت ريغ نم ةلباسلا اهيلع ىشمنل



 ( امى )

 الو ىّرتلا ةطقلا ذا اهريبك الو اهريغص إل اجسلا ل“ ىهراليلا لاكلو ريوتصلا
 ثبلي رث باقع“وا ةيحاوان عبس اهيلا لج نا هنا اهلها ذو برقع الو ةيح

 بانعالاو هكاوفلا 8 يثك ةريزج اهناو ماقملا ىلع توفي اهءاوه قشنتسي امَنيو آلا

 ةديلل ةاربلا حارفو ايهلابج ىف حرفي ريثك لجم اهبو نسل ةياغ ىف اهبيبزو
 © ادج ميتك اهب لختلاو

 اهب نمآو اهينإب ىحولا نا معرن اتارما اهب تناك بلح لاا نم ةيرق صقاي

 لاقو اهب ىجافخلا نانسوبا أّرهف ةيبنلا ىتنب حو هناا ىف لوقي اهوبا

 كفإب ىف ةخيينت لك ةويحو كددحاولا دبع نبأ اب بنيز ةويحو

 دفاش لدعأ سانلا لوقي اهيف ىساسح# نأ سور كدنع راسص ام

 8 درايلا نامزلا اذه ىف هافاو ةراع مما هنع لفاغتلا يسن

 ريرخل عاتص اهب تارمثلاو تالغلاو تاريخل ةريتك ةلقآ سراف ضراب ةنيدم نوي

 8 البلا رياس ىلا اهنم لمح ةقافصلاو ىسلمل ةياغ ىف شحدسلا

 8 تاثاو عج مالا هيلاو باوصلا (نقفوملا هللأو



 ( امك )

 اهرفاوحو اهنورق نم نيف أريدك 7 شوحولا نم .داطصأ عجر املذ دحلم

 © نالا ىلا ةيقاي ةرانملاو روباس هلعف امك كانه ةرانم

 ةلميتشم هو ةنيصح ةعلق اهل ةيقيرفا حونج ىف ةنيدم ىركبلا لاق نأدو

 ةنيدم ىهست نويمرصحو نويمهس برعلا نم ناتليبق امهيف نيتنيدم ىلع
 لانق نيتليبقلا نيبو دحاو امهبابو ىصوت نييمرصللا ةنيدمو كابل. نييمهسلا

 ربربلا ليابق اهيلاوحو هزرك ىمسي ةوبر ىلع بوصنم ةراجح نم منص مابرقبو
 © 1ذع/اننامز ىلا نيببارقلا هل نوبرقيو منصلاب نوقسنتسي

 ليخلا نم ةريتثك تاريخ تاذ نيركلا دالب ةدعات ةريبح ةنيدم

 ةنللا قبن.معلص هللا لوسر هبش اسهلالقبو ىطقلاو جرتالاو نينلاو نامولاو

 رج» لالق امهب دارا اًنبخ لمح ره نيتلق هانا غلب اذا معلص لق كلذكو

 ش ة هلاحط يي يملا |
 اهءاسن نأ اولاق تاريخلو نيتاسبلا ةريتك ريخطصا برق سراغب ةنيدم ان رغ

 © رينانسلا خي امك ةاريبغلا ترهر اذأ ىملتغي

 توبب اسهب اونبو اهمظعيو سوجا اهب كربتي ناتسزوخ ىرق نم ىاججدض
 اذهب ناعتل اقنتلاف سرفلا توغ دكنهلاب- نأ هببس ليلهم ىب رعسم لاق رانلا

 اهب نالاو عضوملا اذهب أوكربتف ةذكبق ةيرم متمرهو سرفلل رفظلا ناكو ناكملا

 © رصم ضرأ نم راثي امك ىياندلا اهنم راتيو ةيداع ةينباو ةيبيج راثآ

 اسيهتي ال ناخد اسهنم ولعي ريب اهب نيلبج نيب سراف ضراب ةيرق نايدنه

 © قرتح طقس اهقوف رياط راط اذاو اهبرقي ن 3 داحبلا
 ٠ بيطو ةريثك ننأ رب لقبخلاو ' تنسي نتمأذ تارفلا ىلع ةبيط ةديلب تبق

 ريعاتسفت ليخييجعيلا هللا كبع وبا لاق ةقنوم ضايرو داسملا ةيودعو ةيرتلاو ءاوهلا

 خلودلا فيس

 اروصقلاو اسهل اراجشا ,ظناف . اهتايباو تيب ىل نف

 ايست اسضغ.ضورلا اهتينمو ةدلب نم كين اذبح ايا
 !ميجالا هيف مياسمسلا حاير كسلباق اذا اهارق دربو

 اروكذ ايلق كاذ ى يبس -:ءايشيلما) علاع ايسوبللا معلا

 اروكسلا .ميجاصلاب مزيدا اذا اجدلا ىف اه ريعاون نينح
 ©«ارودت نا انتهروجم.ال انطونم . اسهداوسعاب ختام ناولو

 دليم نوعبرأو ةسمخ اهلوط ىماشلا طسونملا معلا ىف ةليوط انمي جح ةخسباب

 د اههذو لابأل اهيلع بلاغلاو ىرذقو ندم اهب اليم رشع سيخ اهض ءو



 ( امه)

 ىلع بتكو ساسحأ نم سوف ىلع لجر ةروص كو ىداولا ةفاح ىلع اهبصنو

 فرصنأ مث رخالا بنا ىلا ىضملا دحا ّنفلكتي الف بهذم ىارو سيل هنيبج
 رعاشلا لاق

 مداقالا كولملا تاطخ قوف تدلع ةظخ مار دق ماعنالا رشان وبا

 مراوصلاو اسنقلا فارطا نوربج لفحج ىوهي نرغلا بنام ىلإ
 زيسكاورلا لايمبجفاك هارت: لمرب.١ سايس تينخلا جاوا اوه يلف

 © محاقل رورم ىدعب نم سيل ناب مجرثم ّظخو لاثمتب راشا

 يدوس هب لزن نوتيزلا ريثك بيط داو سدقملا تيب ىليق ف ىديوم ىدأو

 هرج» انيع ةرشع اتنثأ هنم رّجافتي ىذلا رجا ىلا ديف هلجا برقب ملعو مع
 ةيرق ةرشع ىتنتا ىلآ تقرفثو ادني ةرشع اتنتا هنم نجر كانه لبجح ىف

 ركنذو كاسنغ رجكا ىقبو مع ىسوم ضيق مث طابسالا نم طبسل ةيرق ّلك
 فج أ نمار/ مج ىف عناو كانه نجلا ئار مقا 'ففسوي:نم ىلع سلا وبا نيضاعلا

 © ههبشي ,>ح لبذل كلذ عيمج ىف سيل هنأو

 ذا ماشلا وزغ ديري مع ناميلس هب رم نالقسعو ىيربج نيب قييدلا ىدأو

 اهيا اب لوقت ةلمنلا مالك ميرلا هتعمماذ باحسلا لثم لمنلا سيدارك ىلا رظن
 لخدت لمنلا تذخان هدونجو نابيلس مكنيطخ ال مكنكاسم اولخدا لمنلا
 ناميلس اهب لاصف ليخل مكنفاو دق احولا احولا هيدانت ةلمنلاو اهنكاسم
 امل هللا ىن اب تلاقف اهلوق نع ناميلس اهلاسف ةعضاخ تءاجن متاثل اهاراو

 تكردا ىف كدنج اهبطخب المل اهنكاسم لوخدب لمنلا ترمأ كبكوم تيار
 تعب ىلا كيلواك تسل مع لاقف اودسنا ليخأ اوبكر اذا اوناك كلبق اًئولم

 تلاسقف متقلخ ىتمو نولكات امو نونكسنت نيباو مكددع مك ىنيربخا سالصالب

 اهترثلت ككلذ نع اوزجكل ضرالا لمن رشك نيطايشلاو نذل ترما ول هللا ىذ اب

 اطلس ىف ام لثم اهنانكا ىفو الا ةباغ الو لبج الو داو ضرالا هجو ىلع اذ
 ةدحاولا ةلمنلا نأو ماع ىفلاب مدآ كئيبا لبق انقلخو هركشنو انبر قزر لكانو

 ابهنطب قيالؤنيويؤالا دج قدير ليفت ديداوكيمدالاووووباجرب ل
 ال اسهنا ىظنتو اهتيب اهتيب الب ام اهغيص ىف عمجت اهناف لمنلا نم صرحأ ناوبح

 هقلخ ىلع قزرلا عسوب 5 اهبر اهب لاست سيدقتو جبست اهلو اهب عبشت
 © اهتافص بياجتو اهتيادهو اهترتك نم ناميلس بجتتف

 ناطلسلا ناك اهرفاوحو شحولا نورق نم ةرانم اهب ةّكم قيرطب لزنم ةخصقأو
 ىنس ضعب ىف باسل عيشي هسفنب يرخ قوجاسلا نالسرأ بلا نب هاشكلم
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 رث ءاهدم رق ةجراشل لخدتل ةلسلسلا قرط دحا ساردل لسرأ ةنيفس
 ةنس منوغلا اهيلع ىلوتسا ىنح عضوملا ةناصح عم ايكولم لاح نسصقانت

 دبع مدق ىنح ةنس ةرشع ىتنثا ثدي ىف تيقبو ةيامسمخو نيععبراو ثلث

 ىنب دي ىف و اهداعنساأو ةيامهيمخو نيسمخو سمخ ةنس ةيقيرفأ نموللأ

 © نالأ ىلا نموملا دبع

 اهل ضرع ال ةليطتسم نيلبج نيب نيطسلف ضراب ةروهشم ةنيدم سلبان
 ةعدتبم عنا لوقي مضعب دوهيلاو دوهبلا نم ةفياط مثو ةرماسلا عامنججا اهو

 كانه تايب مياَشم ضعب ر ركذ انتلم رافك مهنا ٍلوقي نم مهنمو اننّم
 ةبانر اوعلمخ  مييظطع .لراادلا لماع اًميبش .راكو هكاله ىف سانلا لسوتف ميظع نينت
 اهب عضوملا فرعف نيثتلا مهحالطصاب سيئو اهمظع نم سانلا بجكتيل كانه

 اهبو كانه هبرل لج“ مع مدآ نأ نولوقي دحسم ةنيدملا رهاظب سلبان ليقو

 نأ داسقنعا ىف نال هيلع هدلو مبذب رما مع ليلخل نا دوهيلا لوقي لبج

 ةدابع تيب اهبو ةرماسلا همظعت فيك تح نبيع اهبو مع قا ناك ِن اك جبخلا

 ه7 مربيزنك يو 2-7

 اذ صان نم اوناك مهنا اهنم قتشم ىراصنلا مسسأ ليق كان برقي ةيرق «لضأت

 نم ركب كلوي ال هنأ نودقتعي :ياغلا هذه ىلإ موق مهفأ مع ميرم وربع اهلهاو

 امو ناإبدت اهل ءاسنلا ةييق ىلع فئرمت جرتالا ار سحاش اهبياجت نم 5 روخ

 © دنع روهشم و ما اذهو حوتافم ليقلا عضومو نيلجرلاو ىيديلا هبشي

 ةريثك ىو رهن ىلع ف ىركبلا لق ناوريقلا برق ةيقيرفاب ةنيدم انوأرفن
 ربيسي اهنمو ةتبلا اهرعق كردي ال خبدجح نبيع اهبو «رامتلاو ليختلاو راجكشالا

 ةيوصنم باشخاب 0 اهيف (قيرطلا ىدتيي ال ضرأ ىف ةنيطنطسق ىلا رياسلا

 دقو ةيوطرلا ىف نوباصلا هبشن ةسهد ضرأ ىف ىرغ ًالامش وأ اني خا ناف
 © مهلاح فرعي فو اهلخد نمي ركاسعو تاءامج ضرالا كلت ىف اولاق كله

 بسياسجت بحاص لق سلدنالا دالب دعب برغملا ضرب داو لصرلا ىدأو
 زاسزلا قكفاوعقا بعمل فا ل عرج دسم راحل كيفاتي سا بت .ىلم اكاراجفالا

 نكسي لمرلا نأ عمسو هالك ىرجج لمر هنال ازاجم دجج ملف هيف روبعلا داراو
 نأ ”رماو تبسلا موي هباخا نم اًرفن لسراف مايالا رياش نود تبسلا موي
 منيو كلذ مهموي اوراسف ىخالا تبسلا ىلا رخالا بناجلاب اوميقيو هوعطقي

 منصب رمأ مهعوجر نع سي اًملف اوقرغف هوعطقي نا لبق ليللاب مهيلع لمرلا
 8) «.5 مهفور © مهيفو
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 نأ كولملا دهنجا دقو نهدلا ايهنم ىفصيو دحا اهيلع عّلطي ال اهفرعي

 <بقع ىل ىقب ام [دحا تيّلع ام تلتق ول لاقو ىناذ هملعي
 دقو ةفيطل ةينهد عون اهيف ةبذع ىو ريبلا هذه نم تبرش ىكاشملا لاق

 نذاف ناسلبلا رججش نم اميش عروب نا لداعلا كلملا كابا لمالتا كلملا نذانسا
 ىرجج نأ هابأ لاسف ةتيلا نهد هنم لصح الو حجي ملف هعرزو .تامارغ مرغف هل

 ةيصاح نم كلذ نا اوملعف مجاو لعفف هل نذاف ةروكذملا ريبلا نم ةيقاس اهل
 الا هنهد عجتيو ناسلبلا رجش تبني عضوم ايندلا عيبج ىف سيلو ريبلا

 :نيعب ,ماشيلا رحاش هنا لاقف ناسلبلا رجش اجا لعا نم: لجو ىلزو زكام
 © هنم نعمدلا باركتسا انملع ام انا آلا

 اهيلا بسني نوتيؤلاو نيتلا ةريثك ةاو بلح نيب ةديلب نايعنلا ةرعم
 ركذ ام بيج نمو ءاكذلاب روهشملا ريرضلا ىرعملا هللا دبع ىب دا ءالعلا وبا
 ىلوأ نم بيج هيبشن اذعهو ىزابلا سار هبشي اذه لاو ةصح فدخا هنا هنع

 ًاليقت الج ليك ناويح هنا هدنع ريعبلا ركذ دقو هيكالا نع ًالضف راصبالا

 ةعبرأ اهجاوق تح هتيبغ ىف اولعجث هيلع سلجج ريرس هل ناكو هب ضوهنلا
 اريسي اًميش اهناكم ىع تعفترا دق ضرالا نأ لاقف اًنهرد ةياق لك تيجي مارد
 هلل تادوجوملا هيلع ىفتخا هناكذ عم هنا بياجتلا نمو تلون ءاسيمسلاو
 ىنح اًهيج نوكي دوجوم لك نأ دقتعاذ ةيناحورلا رهاوجلاك ةمسجام تسيل
 لوقي اذكم هل تلق ميدق اسنل هلا اولا > لاق

 اوسلوقف وم نيأ تلق ناكم الب ميدق اولا

 ٍلوقع انل تسيل هانعم .ءافخ“ انل مالللا اذه

 ْ اضيا لاقو

 راسنيد عبر ىف تععطق اهلإب ام « تنرق نجاسع نم ةام سمخب دي

 ىوسولم ا ىضولا لاقو

 ىرابلا ةيكح رظناف ٍلاملا ةنايص اسهصخراو اهتلغا سفنلا ةنايص

 نم ةرطنق هيلع ًارهن ناركم ضراب .نأ بيارغلا ةفتح بحاص هركذ ام اهبياجت
 ىقبب ” ثيبحك هنطب ىف ام عيمج ايقتي اهيلع ربع نم اندحاو خعطق 5

 2 «.5 ءانج, © ءانح
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 لاقف لذب ام لذب ةىنن ىال هريختاسا نأ هيلا بنكف باطل نب ربع ىلا صاعلا

 آلإ لجن ال ةنلمل سارغ ربع لاسقف ةنلل سارغ هنا انبنك ىف دج انا سقوقملا

 ىقوسم اهبو ىلبي ال كاسنع تيملا نأ اولق ةربقم هذختي نأ هرماذ نينموملل
 مع عسيلا ربقو بوقعي نب ليبور ربق اهبو ةىثن ققنم ىلب ام لاك نوريتك

 نيبع اسهبياجت نمو «ممعلص هللا لوسر بحاص نيصخمل نب نارم ربق اهبو
 رطاقتنيو اهنم هاملا عبني نيبع راغلا ىفو راغ هيف رصمب عضوم مسا يوطانو لوطانلا
 ىل كح بيارغلا ةفح بحاص لاق اراذ نيطلا كلذ ريصيف نيطلا ىلع
 دعب نيبط رخالا ضعبلاو اراف اهضعب بلقنا ةعطق نيطلا كلذ نم ىار هنأ
 روصنملا نصح نيب ىرجج ميظع رهن وه ىيدالا لاق ةجنس رهن اهبياجت نمو

 طاو هيطو اذا لايس لمر ةراوق ن .رذ هضوخ ايهني ال رصم رايد نم موسيكو

 نم دحاو قاسط كو ايندلا بيات نم ةرطنق رهنلا اذه ىلعو هب صاغ

 لوط مدنهم رجح نم ةذختم ىو ةوطخ ىتيام ىلع لمتشتو ٌّطشلا ىلا طشلا
 اذا مول ىلع مسلط مثدنع نأ ىكحو عرذا ةسمخ عافترا ىف عرذا ةرشع رجا
 اسما هنع لزعنيف بيعلا عضوم ىلع سوللا كلذ ىلدا عضوم ةرطنقلا نم باع

 ومثو ريطلا لبج اهبياجت نمو «هلاح ىلا داملا دوعيف وللا عفري رث ملصي ىتح
 ريطلا نم افنص نال ىلذب ىممس اماو انصنا برق لينلا قرش ىف رصم دكيعصب

 لبذل اذه ىلع فكعتف مولعم تقو ىف ماع لك ىف ىنإب ريقوبلا هل لاقي ضيبالا
 هجرت رث ةوللا كلت ىف هسار لخديو رويطلا هذه نم دحاو لك ىنإب ةوك هيفو
 دحاو لخدي نأ ىلا ءانش ثيح نم بهذيو موعيف لينلا ىف هسفن ىقليو

 نا ىلا اسهنم اًسقلعم ىقبيو برطضيف ةوللا كلت ىف ؟ىن هيلع ضبقيف هسار
 نم ؟ىش ىري الف هنقول ىئابلا فرصنا كلذ ناك اذاف ةذم دعب طقسيف فلتي

 ضعب ركنو لباقلا ماعلا نم ثقولا كلذ لثم ىلا لبل اذه ىف ريطلا اذه
 تناك نأو نيرياط ىلع ةولتا تضبق ةبصخ# تناك اذا ةنسلا نأ رصم نايعا
 © ميش ضيقت رث ةبدج# تناك نأو دحاو ىلع :طسونم
 .ىقسي ريب اسهبو ناسلبلا رجش تبنم اهدنع رصم ىرق نم ةيرق ةيرطلا

 اه ر نم ثدح اهيف لستغا مع ميسملا ن 5 ريبلا ةيصاخ نم هنا ليق اينم

 وك ا 05000007 اندل رجش هبشي ناسلبلا ركش نأ

 اهشقوس نم اهترجاش نوجرخ» موق اسهلو هيلع طوص هلثم ىف رصبلا كم

 ميظع داهنتجاو دج هنوعمجيو باجر ةينآ ىف اسفيطل ةام اهنم نوذخختيو
 ةعانصب هخطي ىلارصن لجر كانهو ىرصملاب لطر ىتيام وك ماعلا ىف لصحف
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 اوفرع 5 خمالع ممارهالا اوذختاف مساننلا نبذ ىلع اراك موقلا ن ويل

 سمره نأ معزي نم سانلا نمو 59 خمالعب ايندلا ىلآ يجو عبامذ لم

 نسب ناسنيق نب ليئالهم نب دري نب خونخا نوينانويلا هيهست ىذلا لوالا
 وأ ىنحمولاب امأ 3 نائوطب دولع سيردأ وهو مع رمد موج كثيف نب شونأ

 لاومالا اهعادياو مارهالا ءانبب رماذ بكخاوللا لاوحا نم كلذ ىلع لالدتسالاب

 ءاهل اظفحو اهيلع اطايتحاو سوردلا نم اهيلع ًقافشا مولعلا فياحكتو

 لمرلا ىطغ كقو ةعنصم ةميظع ىمد] ةروص وهو لوهلا وبا رصم بياجت نمو

 ةريثك كانه لامرلا نراف ةزيجل ةروك ىلع بلغي المل لمرلل مسلط هنا لاقي هرثكا
 هافتكو هسار لمرلا نم عفترملاو هادعنت ال اهيلا تيهتنا اذاف ةفتاكتم ةيلامش
 ىأر نم ركن دقو هنم غرف نالأ عناصلا ن ..اك ةكلم هتروصو لجل ميظع وهو

 ىردنكسالا رفاظ لاق ةرهماب غوبصم وهو هنذا ف ششع أرسف نأ

 بيجتلا لوهلا وبا امهنيبو رظناو نيمرهلا ةينب لمات
 تيسير اسهنجب: نييربسملا لديضر لعن نيقرافنوكم

 بيك اهدنع ميرلا توصو عومد امهتح لينلا دامو
 ديج دعب طاطسفلل نييذاخك نيمرهلا دلحا بقن صم ىلا نوماملا لصو الو

 كوساسلا رسعي ةلياه ىداهمو قارم هلخاد ىف دجوف ليوط ءانعو ديدش

 هطسو ىو عرذا ةينامث هنم علض لك لوط انبعكم اًنيب هالعا ىف دجوو اهيف

 رماخ ةيلاب ةمر ريغ هيف دجوي هذ هءاطغ فشك املف اًقبطم اماخر اضوح

 ةلئاةييف ياام ا هس ناساف هضراع اةزباوج كارو لا

 ءامهتفص نم مظعا امهتيور ناك امهتيار ال ىلاذ نيمرهلا الأ هتفص نود هقيأر
 ضو ىلا داما ليسي ميظع رجح ىف روقنم ءام نيعل ضوح رصم بياجت نمو
 قفياقماو ا ثنعع اذا كلذ نقد اذافا لوقت بمر لسجلا خرم وغلا ةفكل اح
 ساسنلا فرعيف ضولمل ىف ىذلا داملا نتنيو هتعاس نم لياسلا داما عطقنا

 :هنئالاح ىلع هداملا هيلا دوعيف هنوفطنيو ضوفمل ىف ىذلا ءاملا نوفزنيف هببس

 ةيقابلا راثالا هبانتك ىف ىمزراوكل ناكرلا وبا ضوخمل اذه رما ركذ دقو 1
 3 رهاطلا ىمسي ضو اذه ن

 ىلع ةشيللل دالب ى ١) كتم ةفارقلا ىلع فرشم لبج وهو يادي مهوب ارا

 نيبع ريغ ءام الو بق تيبذ ١ عماوصو دجاسم هيلعو قرشلا لينلا ىطاش

 ورع سقفوقملا لاسو كجربزلا ندعم هنا نولوقي ىراصنلل ريد ىف زنت ةريغص

 نب وربع بتكف رانيد فلا نيعبسب مطقملا مفس هعيبي نأ صاعلا نبا



 ( مز

 رمق ىف دجو هنأ رصم بانك ىف ىعاضقلا خمالس 5 هللا دبع وبا لاقو كلذك

 اهارقي نوملق ريد ىف اش أوديجوف 7 اق اهل اوسمنلان :ةفيكت لياوالا روبق نم

 ءةاسسمسلا نم ةلوان خفأ نأ اصينياوف رهو ديلع ٌلدت ايسويف انرظن انا اهيف اناث

 نم ةلزان ةفآ نأ اهناطيح ىف انبتكو رزوملا مرهلا هيخا ىبال انبو قرغلا مرهلا

 رمقلاو سمشلا كلفلا نم عضاولا هذع ىف اعابأ اهلووذ دنع بحاوللا نوكتو

 ىرتشلملاو لجل نم ةقيفد نيرشعو نامتو ةذجرد ىف يعي لا نم ةقيقد لوا يف

 فدو قرشا. يس 4 نفد وبس تام هيف يا نم نم قيقح - سيخ

 نوسيمخو بام د جزأ و 59 ا 2 3 5 05 مارقالا هذهلو

 نسف ىرغلا مرهلا باب اماو ةيفرشلا ةيحاسنلا ىف قرشلا مرهلا باب اماف اعارذ

 نم مارهالا ىفو ةيلامشلا ةيحانلا ْنِف رزوملا مرهلا باب اماو ةيبرغلا ةيحانلا

 ىلا ىطبقلا نم مالللا اذهل مجرنملا نأ رق ءفصولا هلينك الام بعذلا

 ةاجاهلا ىأدس نم نيتيامو نيرشعو سمخ كفيبي ىلأ تاخرالا لكحل شرعلا

 ىصضم مك رظن رث ةيسمش ةنس نيرشعو ىدحاو ةيامتلتو فالا ةعبرا تغلبق

 ةنس نيعبراو ىدحاو ةياعستو فالا ةتالث هدجوف اذه هتقو ىلا نافوطلا نم

 كلت نأ ملعف ةنس نوعستو عستو ةيامتلت ىقبف ىلوالا لأ نم اهاقلان

 عضعب لاقو ةدملا هذهب نافوطلا لبق تبنك ةفيحصلا

 مالحالا اهميظعل ترغصتساو مارعالا ىهنلا ىوذ ٌلوقع ترسح

 ماسسهس نيهنود لاغل ترصق (نقهاوش ءاسميلا ةخقينم# 7

 ماهوالا اهبيجكل تهوتساو 2 اهنود ركفنلا ابك نيح ردا رن

 3 مهأ 6 لمر مسلط ما .رسسف ممجاعالا كالمأ روم

 ا أودارأو يا ا 0

 ىيحكم بقلل بقلملا شرعلا ىبا ديحت ركذو هروهدلا لواسساطت كغ نككلذ بيبسب

 4| ©«.5 دقسم, © علم, 8111101 ةعنم
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 ةينائويلاب ىمست ةرجش اسهبو هرصم لها اهنم برشي نازيك ليقاوبلاو
 ساسنلا نم ريتك اهتيورب رثغي مقوتم عاعش تاذ ليللاب اهأرت سوقيقوم"

 اهيلا لصو اذا ىتح َءافخ داز ابرق داز املك اهحصق !ذاف ةاعرلا ران اهبسحج

 ىقبتف لعشتو لبثمل اذه نم ةعطق فخوت سقوقلا لاسبلل كلت ىم»تو
 ىلا اوجاتنحا !ذاف ليللا لوط تكف ىفطنت مث عمشلاك جعيديا نبب ةلوعشم

 نم عون اهبو ءدسفن نم لعنتنشيف قارخضلاك ةعاس هورادأو هفرطب اوذلخا ءوضلا

 اهبو ةبيط ةولح و ىوق ليج ىلع اهنم نانثا ليك ىدنهلا ييطبلا
 اذا دالبلا نم ةىنتن ىف ايلثم سيل لاغبلا هبشب ةعبملم شابللا مح ىف ربج
 سارلا ضيبا ندبلا دوسا ريتك ريط اهبو «شعن مث اهعضوم نم تجرخأ
 سانلا هعمسي يصف توصب قوفلا قوف هللا ٍلوقي راط اذا لينلا باقع هل لاقي

 ةنوشمم عطقني اذ توغرللاو < عضوم أ كلذ قراسفي ا لينلا كمس نم شبعي

 دنع ىرنف دالبلا رياس ىف اهدلوت نم تكا اهب رافلا دلوتو اًفيص الو ءاناش

 دلونت مث ةراذ ءاملا رم عيمج ىف ىقبي الف اهنرجح ىلع داملا طلست لينلا ةدايز
 لق سمنلا اهل لاقي كلا ةييودلا رصم بياجت نمو < نامز ىداب كلذ كعب

 اذا ىطبلا ضيبا رجا سرع ىبأ نم رغصاو ذرذمل نم ربكا ةبيود 4 ىدوعسملا

 هف ىف تلصح اذان اهلكايل نابعتلا اهيلع ىوطنيف هنم تند نابعتلا تار

 ةبيودلا هذه ةةيصاخ هذهو اهحجر سس نابعتلا عطقنيف اتجر هيلع ىخرنف

 لفال كفانقلاك رصم لال ايهنان نيتعطق هتدش نم نابعتلا عطقني اولاق
 < ناتسج»

 اميهنم دحاو لك تلصلا وبا لق طاطسغفلل نابذاخ نامرهلا رصم بياجت نمو
 ةيامثلث هدومع عافترا لكشلا طورخض ةدعاقلا عبرم ةراجنأ مظعا نم مسج
 ّلك عالضالا تايواستم تاتلثم حوطس ةعبرا اهب طيح اعارذ رشع ةعبسو عارذ
 خئعغنصلا مححا نم مظعلا اذه عم وخجنو عارذ نوناسو عارذ خيامعبرأ اهنم علض

 باحسلا لطعو حايرلا فعاضت نم راني رث ريدقتلا نسحو مادنهلا ناقتأو
 امهتينب ىلا دنسملا طخ بوتكم نيمرهلا ىلع نأ موق ركذو ملزالزلا ةعزعزو
 اهانوسك كقو ءانبلا نم رسيا مدهلا اف اميمدهيلف هكلم ىف ةوق يدلي نف

 ايندلا ىف ملعن ال قالوز نبا لاقو ءريصخاب امهسكيلف عاطتسا نف جابيدلاب
 امهعافتراو عارذ ةياعبرا ضرالا ىف امهلوط امهنم عسوأ الو ىلعأ رجح ىلع ارجح

 ةدض يو
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 ريصيف مللا رجلا هيلع بلقيف لامشلا عير ثععبي ىلاعت هللا نا هلم ببسو

 لكل غلب اذاذ ىتاسملاو يدلل ىف ىرججو ىلاوعلاو كيرلا معي ىناح كيزبف مكسلاك

 ىلا هتتجرخاف بودبلل جير هللا ثععب ةثاوملل منا مصحو ىرلا مات وع ىذلا
 نوفرعي لبق انكذ سايقم هلو ضرالا نم ىورأ امب سانلا عفتناو حلملا رجلا
 فسوي مصب لينلا ساق نم لوأ اضقلا لاق «ةيافللا رادقمو ةدايزلا رادقم هب

 ورمع ىلا اهلها ءاج مرصم اوكف ان نيملسملا نأ ركذو فنمب هسايقم انبو مع
 دنس اندلبل نا ريمالا اهيا اولاقو طبقلا رهش نم هنوب لخد نيح صاعلا ىبأ

 مهشلا اذه نم ةليل ةرشع ىتنثال ناك اذا هنا كلذو اسهب الا لينلا ىرجج ال

 ام لضفا بايتلاو ىلأل نم اهيلع انلعجو اهيوبأ انيضراف مكب ةيراج ىلا اندع
 نوكي ال مالسالا ف اذه نأ ورع هل لاقف ىرججل لينلا ىف اهانيقلا م نوكي
 الو ليلق ىرجج الوو ىرسمو بيباو هنوب اوماقاف هلبق ام مدهي مالسالا نأو

 هضر باطل نب ممع ىلا بنتك كلذ وربع ىأر املف الجناب سانلا © ىتح !ريثك
 كيلا تتعب دقو هلبق ام مدهي مالسالا نأ تبصأ دق هيلا مي بنكف كلذب

 ىلا نينموملا ريما مع دللا دبع نم بانذلا ىف اذاو لينلا لخاد ىف اهقلاف ةقاطب
 كحاولا هللا ناك ناو ىرجت الف كليق نم ىرجت تنك ناف دعب اما رصم لين

 نب ورع ىقلاف كيرجج نأ راهقلا دحاوتلا هللا لاسنف ىكيرجج ىذلا وه راّهقلا

 نال الجلل رصم لما ايهن دقو مويب بيلصلا لبق لينلا ىف ةقاطبلا ىصاعلا

 يف اعارذ رشع ةنس لينلا هللا ىرجا ىقو اوكصاف لينلاب آلا موقت ال هحاصم
 ىتح هشبل ضراب رميف منولا دالب نم ىتإب هناف هارجص لصأ اماو ءةدحاو ةليل

 نادلبو ىرق امهنيب نيلبج نيب ابراسج لازي ال مث ةبونلا دالب ىلا ىهتني

 ببس ليقو رجلا ىف بصي ىتح هلامشو هنيع نع نيلبأل ىري هيف بكا لاو

 اهب ثيغلا لوني دالبلا كلتو رابجتولا ضراب تكي رطمللا نأ فيصلا ىف هتدابز

 رمسصم ىلا لصي نأ ىلاف تاسهلمل نم لينلا ىلا لويسلا بصيو برقلا هاوفاك
 لينلا بياجت نم ءهيلا ةجاممل تقوو ظيقلا نوكي زوافملا كلن عطقيو

 مظع ىف سيل هنأ الا دجوي اضيأ دنسلا مهني ليقو هيف الأ دجوي ١ ح اسمتنا

 صلخاي ملف تفلتخاو هنانسا نكبتشا ضع اذاو نايلي يدل

 فوخ لينلا ىطاش نم ناسنالا ز تكجو هعظقي ىتح اهيف عقي ىخلا اهنم

 معاستملا لاق حاسمنلا

 لينلا ىف حاسمنلا انلا لح لايف اتم سيراتو ساو نا ربعه ليبفلل تزمضا

 يسيرا اناا لديغلا نوفا ء اجو. اذهلتك وج .ىبعلا قولوا لئيبلا نوار يف
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 نأو ىحاونلا رياس فالخ نيكر رطم اهبصي مل هنا اهبياجم نمو ناسنا

 ةولول رهشا ةثلث اهنا لاسقف رصم هاهلمل صعب فصوو اهوأكز فَ اهباصا
 :كيبس وهشإ زاللثو . ءارصخ ةدرمو_رهشاا ةقلقو اوادوس كسار وورخا « قلك عا كيب
 مجاشك لاق ءارج بهذ

 سلج# ىف نيحايرلا فونص اهب تعيج لذ فيك رصم ىرت امأ
 سجرنلاو راسهبلا فصو دروسلاو مسيفنبلاو ضغلا ىسوسلا

 سدنسلاو ىرقبعلا ىرخاف نم د تسبلا ضرالا اهناك

 نيسفتنالاو: نويعلا هيهتشت» ام نيفسمج هللا هيل ,اهيلوناك
 ىتح فيصلا رخآ ىف هاسيملا عيمج صاقتنا دنع لينلا ةدايز اهبياجم نمو
 داز موي لك ىدانملا ىداني اعارذ رشع ىنتا داز اذان رصم ضرأ عيمج هنم ىلتمي

 بهذ ال نوماملا هانب دجسم لينلا طسو.ىفو اذكو اذك كرابملا لينلا ىف هللا

 ضيببالا ماخرلا نم دوع ييرهصلا طسو ىفو ميرهص دجاسملا فلخو رصم ىلا
 ةسعبرأ عارذ لك مسقو ةمالع ع ارذ لك ىلع بنتكو ءارذ ن ورشعو ةعبرأ هلوط

 ديلا لك ديب ليفلا+ لل كفيف جيرهصللو ماسقأ 27 عبصأ كو اعبصأ نيرشعو

 نودعاشي ءانمأ موق دوعلا ىلعو دوجلا نم فرع لينلا ىف داز رادقم ىاف ءاملآ

 رصم لما ىلع يارخل بجو اءارذ رشع ةنس غلب اذاف ةدايزلا نبع نوربخبو كلذ

 00ج ْن انإ قيرشع: لابو يذلو 900 !ذاف

 ةنيولل موب نوكي اعارذ رىشع ةتس هيف املأ علب ىذلا موبلاو باوكلا ايبس

 اًدحاو أرك اهلك رصم ضرأ ريصتق ناجلشل - ةييظعلا ةنيولاب سانلا ير
 اهلكإبو ىرقلا ىف سانلا ىلع لخدنق اهترجح نم نيباعتلاو ناريفلا يرخ هداملاو

 ىف خاب رث ًاموي نيعبرا ضرالا هجو ىلع'لينلا هام ىقبيو ناسغيؤلاو بالللا

 بيغل مانغالا اهيلع ىشفتو ةركالا اهعرزب ضرالا نم ؟ىت.رهظ املكو صاقتنالا

 هيف لعج ىلاعت هللا نال ريثك عيرب ىقايف ًاليلق ارخب نومريو نيطلا ىف رذبلا
 ءىكربلا

 رهش ةريسم نال لينلا نم لوطا رهن ضرالا هجو ىلع سيل اولاق ليلا رهن اهبو
 جرسخ» نأ ىلا بارخل ىف رهشا ةعبراو ةيونلا كالب ىف نارهشو مالسالا دالب ىف
 ىلا بوند نم بسب ىهن ايندلا ىف سيل مالكم صمد وابو دالبب
 بيت نب ليزيو اه اعهباك راسفتالا] هاملا صاقتنأ دنع ملل هديشنف دعو لامشلا

 هللا هلعج لينلا صم بيات نم ديو تع لاق 1. ةيلاطملا لأ بيبتوتاب صقنيو
 هايملا بضن !ذا ظيقلا نامز ىف هب رطملا ىع و هيبلع عري اًيقس ىلاعن
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 نيكي نأ اما ورلخ 3 ن ارقلا ع نأ هليلذ ناكو هيف هرطاني ءاش نم لكو قولخت

 0 ا بواب تما نأ لاقي ن انوياجت ال :ىكي فاول اسي
0 

 دكنقو اضيأ نارقلل ًاقلاخ نوكي هس وسبا 1

 ىلا 0 ىلا ربخل اذه ب اذع ىلع اورامصو دهنم هادو بيبو 2 بلغ

 2 موو رشب نيبو هنيب

 لاقي ن ا , ”ىشب ينو 00 سو لاقو ته د ب لبيع

 0 يوسوس ايعسووججوو ةيهلال قوت نأ بسب
 اسف ىسح ضقن اذه ريزعلا دبعل ليقف هلآ نولخملا نأ ىلع لدي ليلدب
 000 ا بص 00 ىلاعت هلوق ىنعم

 تيار ىسيرملأ تام اثم لاق تاي هللا كبع مدبب ل انو دينا

 ووك سب رع رص ام اسهل تلق مانملا ىف ةديبز

 كهجو ىف ىرأ ىلا اهل تلقف ةريتك ارابا ةكم قيرط ىف ترفح اناو ةكم قيرط

 ةرفصلا هذه همودقل ةرفز منهج ترفرف ىسيرملا رشب انيلا لج نق لاق ةرفص

 7 نم

 نبأ لاق ايناكس ر بع 3 اهبياجت نم :برددكمالا برق رص يرق ورب

 نم اهنم 5 فصن ىلع (نقشمد 90 اوف ك هان ةريبح خير ةرملا

 اهل لاقي -- هللا 8 بي نم ُت 0 هابيمو 10 9-5 تدب

 تعب ةازخلا ىل هنأ بيبح هيض ادب قيتمابوب تعب

 ىلا شيرعلا نم اسهلوط اهلتم ىف ةليل 0 اهضرع ةروهشم ةيحانررصم

 مع حون نب ماح نب ميارصم نب رص تعيمس ةليأ ىلآ ةقرب نم اهضرعو ناوسا
 ضرالا هجو ىلع ماد ام ةكرب اهيف لازي الو ابارخ اهدعباو اًبارت ضرالا بيطا كو

- 
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 صاصرلاو كترماو ديدشلو ةضفلا نداعم اهب ريثك نارفعز اهب تبني ةبيط

 دالب رياس ىلا لمكو نيحاوطلا راجعا هنم عطقت لبج اهيبرنج ىفو لكالاو

 © برعلأ

 8هيلع سلج معلص ىبنلا نأ اويتزو سانلا هروزي رجم اهب ناروحح ىرق نم 5

 بيع .ىحب ليال ميعربأ ىب ندم اهانب مع بيعش موق ةنيدم ندم

 مع ىبوم اهنم نقتسا هلا. ريبلا اهب ماشلاو ةمينحملا نيب. كوبت ةراجتأ و

 3 نيدم ليقو سانلا هروزي تيب اهيلعو ةاطغم رهيبلا نأ ليق بيعش ةيشام
 2و ىيبوم اهعلق كلا انوي كلصلا اهدنعو و ,يبلا اهبو يربط لاععا نم ةدنمفح

 © ةلنمرفك ىف هركذ مه دقو نالا ىلا غيقاب

 سيلو ناجرملا يرخاسي اهدنع ةيقيرفا رك لحاس ىلع ةديلب وشل ىديبرمم
 ىلع ىحاونلا كلت لأ نورجانسيو راجتلا اهب عيتجف ةصح هيف ن اطلسلل

 مهنا ايجارختسا ةيفيك دفاش نم كح رجلا رعق نم ناجيملا جا
 ارح هيف نوكشبو ابيلص امهنولعجيو عارذ دحاو لك لوط نيتبشخ 5
 فصن وحك رجلا طسوتيو براق ىف هيبحاصم بكريو ليد هنولصويو اليقت

 ىلا ىهنني ىنح ركلا ىلا بيلصلا لسرب 0 ناجرمللا تينم ىلا لصيل مسرف

 بياوذ ىف ناجرملا قلعتيل ًاريدتسمو ًالامشو اني براقلاب رو ركجلا راوق
 جرضف هرشق كحف نوللا ربغأ مسج عر هيقريو ةوقلاب هعلقي رث بيلصلا
 © انسح نوللا رجا

 برلاهب وادق: رانشملا وكل حاوس ئلغري قرا هنيصخ عامر هالو بقرمأ

 ةياعبرأو نيسمخو عب درأ ةنس ىف بقرملا نصح نوملسللا ريع هكرات ' ىف نرغملا

 عملطف هتناصحو هنسك سانلا تدك ىنح نسشلو خناصلل ةياغ ىف ءاجن

 نم ىصخل عيب ىتح اولاز اف هبيسب موولاب ةليثل ىف نوملسملا عمطو هيف مورلا
 اوتعبف ىصأل ميلستو لاملا ضبقل ةيكاطنا ىلا هيدلوو اضش اوتعبو ميظع لامع

 ىلا لاملا لصو املف دنع ديشلا اورخاو نصل ملستل لجر ةيامثلت عم لاملا

 زميشلابو رخآآ لاب موعابو ب اورسأو لاجرلا ضعب اولتقو اهوضبق ايوا

 © مورلا نم ريتك لتقو نيملسملل لاملاو نصل لصحو هيدلوو

 دوج-أ نم ىو ةيسيرملا رمل اهنم بلجت ديعصلا ةيحان نمرصمب ةيرق ةخسيرم
 سيل فخكتلل دالبلا رياس ىلا ليك اهربكاو ةروص اهنسحاو اهاشمأو رصم ري
 بسنيو ماعيرس اهيف تومنخ اهقفاوش ال ةدرابلا دالبلاو اهلقم دالبلا نم ءىش ىف

 نارقلا نا نيبي هنأ معزو نوماسملا نمز ىف ناك ىلوتعملا ىسيرملا رشب اهيلا
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 ىلع فرشم ّلث ىلع ناسنلصتم ناتعلقو ديج ةنقرم اهلو ةهيدق ةينبا اهيفو
 ةيامسمخ ةنس دودح ىف لحاسلا دالب نم هوكلم اميف مينرفلا اهكلم اهضبر
 منرفلا برص نوملسملا نذا اذاف بيطخو ضاقو عماسج اسهب نيملسمللو
 ىرعللا لاق اظيغ سوقانلاب

 ياسا دجا نيب ام ةنتف"“ ةيقذاللاب

 مصب فنح نم ييشلاو هبلد ملاعي اذه

 ةيوجعا ةيقذاللاب تيار نيلطر ىبا لاق < ناذالا ايصلابو سوقانلا بلدلاب دارا

 ىدانيو هنفقلح ىف روجفلل نيرقوطأ ءابرغلاو رجاوفلا عمجإ بييلا نأ كلذو

 نارطملا متخ عم اهبحاص ىلا اهملس فقو اذا ىنتح نوديازتيو ةدحاو ىلع

 نارطملا منخ هعم نكي م اناسنا قيرطبلا دجو اذاف قدانغلا ىلا اهذخإب وهو
 نيدلا سالص اهعجرتسا ةيامسمخو نينامثو عبرا ةنس تناك املف يانج همؤلا

 © نيملسما دب ىف نأ ىلا هو فسوبي

 بق ةركاصلا ىلعو ةرودم ةريبك ةرخكص اهطسو ىف نردرالاب ةنيدم نوجللا

 تناكو هل منغ هعمو ةنيدملا هذه لخد مع ليلخل نا ىح اهب نوكربتي رازم
 ةرضصلا هذه هاصعب برضف ءاملا :لقل لكي نا هولاسف ءاملا ةليلق ةنيدملا
 ىقسن مقيناسرو مارق تناك ىتح ةنيدملا لهأ ىلع عستا ريتك ةام اهنم يرخ

 © نالا ىلا ةيقاب ةيضصلاو ءاملا اذه نم

 خذ علت ضرالا هجو ىلع سيل ةريبرجاب لبج خلق ىلع ةروهشم خعلق نيدرام

 نيبيصنو أرادو رسيند ىلع ةفرشم كو مظعا الو مركحأا الو اهنم نسحا

 بيج عضو اهعضو طبرو سرادمو قدانفو عزاوسلا ديف ميظع ضبر اهماظقو

 ىرخا قوف راد َُك جردلاك مرود نأ كلذو اهلتم نادلبلا نم ءىت ىف سيل

 نم مهبرش لج ةليلق نويع مدنعو هت ام ىلع فرشم اهنم برد ّلكو

 وعدت ءافرظلا ضعب لاقو رود ىف ةدعملا جيراهصلا

 اسفن اهنقراف ام ةرورضلا الول ىكس ىل هللا اهاجح ىيدرام يف

 هاسعو اسق دق ىلبج غبلقو اهل ىيدلملل نال ىسلا* اهلهال

 تالا ةريتك ةرجشلا ةريتك ناوربسلا برقب ةروهشم ةنيدم .. !فييسام

 فذق اسهنم برش نم ةبيجت نيع اهب سالمالاو قر اوبلاو تاجاؤلاو تيرابلتاو

 © اميظع ًالاهسا لهسأ اهناب ىقتتحا ناو ساولا باصعاب رضي هنلت ةريثك اًطالخا

 ضرأ اسهضرأ اهكتف ةاطرا ىب رسب نال رسب ةعلق ىمست ةيقيرفاب ةدلب ناجم

 ”) © هنيف *) ©« نيبعا
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 هماسك هرأد نم هفرط“ ىلع هبايث ىف هعاطقا ىلا ما

 نم ىسفن ىمرأ تدكف ىردص ىف هددلس ليوط جرب ىوحك ىوعأ لذ متلنم

 ٍلوقي ىنتملا !ذاذ هماثل رسحو نانسلا ىنثف ةبادلا

 مارد سورعلا قوف ترفن امك مانم ِبدُيَحألاب سو ر تبرقن
 ىنج نبا لاق ىلتق ىكو تلق وه ىسحا نيبلا !ذه ارت فيك لاق رث
 ىننملا نأ ىلاعتلا ىحو مءىكحضف بيطلا ىال مالسلا ةنيدع اذه تيكح

 ريغ مد ال هنأ ىلا هسفنب اباهذ ىبلقملا ريزولا مدم نع عفرت دادغب مدق 93

 ةركس نبأ عانمو هوجه ىف دادغب ةآرعش هب ارغاف ريزولا ىلع كلذ قشف كولملا

 عباوج نع ترف دق ىلا لاقو ءىشب غبجج ملف ككنل نباو ىمانملو ىمشاهلا
 رعشلا ىف مقنم ةقبط عفرا وه ىمل ىلوقب

 لواسطي ريصق ىنيواقي فيعض رعيوش ىبض تحن موي لك ىفأ
 لزاه هنم كحاض ىنمصب ىبلقو  لداع" هنع تبماص ىقطنب ىناسل

 لفانغتملا لهات-م ل ام اذا ضيغب ىننا ريغ هيف ىنظ هنيلا امو

 جناويد ىف ةريكذملا هدياصقب هحدمو سراغب ةلودلا ضع [دصاق دادغب قرافو

 رثكا هتاربم نم هيلا لصو ةذم هدنع ىقب ةلودلا كضع دنع هتراج نسكرو
 علخلاب هل رماو هل نذاف هيجاوح ىضقيل ريسملا ىف نذانساف غرد فلا ىتايام: نم
 لوقيو هسفن اهْيذ ىجن هناكو ةيفاللا هتديصق هيلع أرقف تالصلاو

 اكأرأ ىننح هب رصبا فو قرط تظفح نتعطنسا ىلأ ولو

 انابت نم ىكب نم نيبت دودخ ىلع عومدلا عمنجا اذا
 اناله وا ةاجن وأ ةاذا قنوكف قرط اي تيش ىنأو

 نم لحترا او كلهف اكاله هرعش رخآ ةيفاق لعجو اهب ريطتي ام تايبالا هذهو
 ٌرمتست ةمالسلا نأ بسح سراف لامعا ىراف املف لام روفوو لاح نست زاريش
 ىتنح عيراخن بارعالا نم ةيرس هيلع يركن ةلودلا دصع لاعا ىف تناك امك
 عبرا ةنس ىف هناملغ نم رفنو لست هنبا لتقو هلنق نع ةعقولا تهفشكنا
 © ةيابتلتو نيسمخو

 ةيمور اهيناب مساب تبيمس ةقيتع ماشلا رك لحاوس نم ةنيدم ةيقذاللا
 همسييلشلكخا*شسيللل يي تدم

 5 5 هقوط لذاع, « لداح
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 اًرن كايند نم كَنلَدَبَأل اجا هل لاقف كريغ هملعي بيغلا لق تيقش لاق ىما
 لوقت ام.لات كريخ الا تخش ام كيلا كاذ نأ تملع ول كيعس لاقف ىظلتت
 رتل هولغ اييييسضت نراك اواو دهناسحاأ باوث هلأ لنعف اكيددص# ناك نأ لاق رهمالا ىف

 الو كوسا مذا لاقف كملع ىف بن لاقف كسفنب ملعأ تنال ىف لوقث اف لاق هللأ

 ءاهلوا كلتقب هيصاعم ىلع ةارجو دللا لح ىف روج كنم رهظ لاق بنت لاق كرسا
 فيسيفلا نذاف لاق لوضعأ وضع كاضعأ . نقوفالو اها نهلعت نكمل هللاو لاق هللا

 لاق دلثأ نم كل ليولا لاق كمامأ صاصقلاو كترخا كيلع دسفاو ىايند ىلع
 لاسقف هقنع اوبرضاو هب اوبعذا لاقف رانلا لخداو ةّنِدَل نع حوحز ىمل ليولا
 هظفحاستل هللا لوسر ؟دمح ناو هللا الا .هلا 9 نأ دهشأ ىلا كدهشا ىلا ديعس

 لاقف 250- ٍجاجحا لاقف مسبتف هب اوبهذف ةييقلا موي اهب كاقلا ىتح

 فيض لاس نفل مبذلل هوعجحضا اجا لاقف ىلاعت هللا ىلع كتارجج
 لاق ةلبقلا ىلا » . اوبلقا اسجكا لم ضرالاو تاومسلا رطف ىذلل ىهجو
 مسج عبسي يوجب سياج و جا امنياف كيعس
 نسلمل كلذ غلبف هافق نم مبذف ىرخا ةرات مكجرخت اهنمو مكديعن اهيفو
 نع ةفيلخ ىنب دلاخ ىنعو ءباجشل مصقا ةربابلمل مضاق اي هللا لاقف ىرصبلا

 ناونوم هللا 01.801 13بلق مسار ناب املف ريبج ىب ديعس لتقم تدهش لاق هيبا

 هنطب ىف دودلا عقو الولتاو دع ةيبيخ هدعب جاجا قفا ادعي ره ةقلاقلاو

 ديعس قونو ىلجرب .ذكخا مونلأ تدرأ املك رمبج نب ديعشلو ىل ام لوقد ناكو

 بسيطلا وبا اهيلا بسنيو مالنس نيسمخو عبس نع نيعستو سمخ ةنس
 ىلع ليتشت هراعشا اغيلب اًسسجسف اقلفم ارعاش رهاحلا ردان ناك ىبنتملا نجا
 للف نوهت ايست ليما لوقي بيطلا ابا نعمد ىنج نبا لاق لاثمالاو مكمل

 دوهيلا نيب يسملا ماقمك الا ةَلْخَأ ضراب ىماقم ام
 دومث ىف ملاصك بيرغ هللا اهكرادن ةمأ ىف انا

 هنباو ةدحاو ةرع اسهظفح ةديصق عمس اذاو ءامظعلا كولملا الا حدمب ال ناكو

 ةديصق مودم ىلع دحأا ارق اهيرف تاوم ثلتب اهظفح همالغو نيترمي اهظفح

 لوقي مث اهظفح اضيا ىنباو ٍلوقب مث اهديعيو ىل رعشلا اذه لوقي ةروصخح
 امو مد باجا « هيلع ارقو ةلودلا فيسب لصتا اهظفح اضيا ىمالغو

 هلوق ىلا ىهتنا املف «للط ىوس عادلا
 لص رس ندا لضفنا شب شه دز دعا لع لس لجأ عطقا لنا لقا

 ىبنتملا لوقيف اهركذ ملا رماوالا هذه عيمج لعفي نا رما ةلودلا فيس
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 ىف الآ ابعااال كتوعو للاسقف اقصتلا ىق اهاطش كدجونف ةلجد ىلع «واهلاذما هز |

 24 عفرف بونذلا ينكح كأر ١ دل لاقف , بنك ىكبي هوب نمزم, ف خ اكو كلوز

 نأ لفي قاهلمإلا بلتس كاكا اسنأو !كاح لزب هلي ولع ىونذ لاقو ضرالا نم

 ديع ابا اب تلق هدنع فلنا ةافولا ن ايفس ضح الب :عياطمب 9 دا لاقو تومأ

 ةملس ابأ اب لاقف روفغ 57 ىلع مدقت كناو فاخت تنك امث توكأ ليقف رشبا هللا

 ةنس قوت هنع ىِرس اًماكف وه الا هلا ال ىذلاو  ىا تلق ثمل هللا رفغي ئرقا

 < ةرصبلاب ةخنس نينسو تس نع ةخيامو نيتسو ىدحا

 لجتعلا .خ. لشلا هب برص ىضاضقلا اير لب ايتيوف قمل وبادبافلا»ييفسيإ
 ىلعو رمع هاضقتسا ةنس نيعبسو اسمخ ةفوللا هاضق ىف ىقب *رومالا قيقدتو

 كبت تناكو هدنع اهجوز تدصاخ ةارمأ نأ ركذ هافعاف جاجا نم ىفعتساو
 اما لاقف اهباكب ةدش ىرن اما ىضافقلا هللا حلصاأ ىبعشلا هل لاقف !ديدش ءاكب

 نوكي انما مكمل :ةيلط.#و نوكبي ءاشع مابا اوداجت :فسوي ةوخا نا؛كملغ
 نالف ىنب نم لاق لجرلا نم لاقف ةداهش هدنع لجر كهشو ءءاكبلاب ال ةئيبلاب

 رعشلا اذه لياق فرعتا لاق

 دابا دعبو غلزانم اوكرت قرح لآ دعب لموا اذ ام

 هذه هل لجر هموق ىف ناك نم نان هتداهش ىف ليكو اي فقوت لاقف ال لاق

 ىضاقلا ىلإ هللا دبع ىب قورسم بتكو ءافيعض هنظأ هفرعي الوهو ةفابنلا

 هيلا بتكو هنع سانلا اوعنمو هتوم ضرم ىف هيبأ ىب دايز ليخد كقو حيرش

 ةنيرح انل رودصلاو ةحورص هضرم هوطبل بولقلا ناف ريمال لاح نع انربخا
 نوملعت امأ لاقف ىهنيو رماي وهو ريمالا تكرت ىضاقلا هباجاف ةحورشم ريغ

 ناكو ملف نع ىهنيو خيصولا رماي هتكرت لوقي ضيرعت بحاص ىضاقلا نأ

 ءةنس ىيرشعو ةيام ىع نينامتو نيتنتا ةنس ىفوت ميرش ىضاقلاو نظامك

 نبا ةفوللاب اولاس اذا سانلا ناك ريبج ىب كبعس هللا دبع وبأ اهيلأ بسنيو

 يلجأ ىلع جرخ نم ديعس ناكو ريبج نب ديعس مكيفو قولاستا لوقي سابع
 دتعب ةّذم دعبو ةكم ديعس قح تعشالا نبا مرهنا املف مجان ريد كهشو
 دبع نب ديلولا لبق نم ةكم ىلع ايلاو ناكو ىرسقلا هللا دبع نب دكلاخ
 هل لاقف اليل موقيو اراهن موصي هقيرط ىف ناكو راهظتسالا تحن اجا ىلا كلملا
 لاقف تّيش قيرط ىأ بهذاذ كلتقي نم ىلا كلا نأ بحا ال ىلا هب لكوملا
 جاجحا ىلع لخد املف كلتقي نأ فاخا ىنتيلخ كنا ج اجكا غلبي هنا كيعس هل
 عقب بوس او جو ب جو

١ 
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 زوج ال لوقي ةفينح وباو زاج نيموي وأ موي دعب ىنتتساو لجرلا فلح اذا
 فيك لاق ةعيب كدنج باقر ىف كل سيل لوقي عيبرلا اذه ةفينح وبا لاقت

 كحصضف نيميلا لطييف نونتتسي ملزاسنم ىلا نوعجريو كدنع نوفل لذ
 هل لاق روصنملا دنع نم يرخ اسملف ةفينح عال ضرعتت ال عيبر اي لاقو روصنملا
 تيدا ىمدب طشت نأ تدرا كنلكو ال لاق ىمدجب طشن نا تدرا عيبرلا

 ةعيدو ةفوللاب الجر عدوتسي اجر نأ ناورهن ىضاق ىكحو «ىسفن تصّلخو
 ءايسجف ةفينح ايبا سلاجج ناكو عدوملا ركدنا اهبلط داع املف يل ىلا ىضمو
 نلظ مث هدوحج ًادحا ملعت ال بهذا هل لابقف ةفينح ى أ. ىلا يش .موللظملا
 عناسمتق اهل طسب' لهف هاضقلل الج >, نوبلطي ىلا اوتعب , نلوم نانا وبلال

 ا لاقو مولظملا ىلا ةفينح وبا ثععب كلذ كنعف اهيف بغر م رف ليلق لجرلا

 بهذ ذك عضوم ىفو اذح موي ىف ناك سيلا تييسن كنظا هل ٌلقو هيلا

 ءاسضقلا كيري ةغينح نأ ىلا ماظلا ءاجن هيلا اهدرف كلذ لاقو هيلا موللثملا

 سابعلا ابا نا ركذو ءاذه نم لجاب اهعفرا نأ دبرا كردق ىف ترظن لاقف

 دنع موي ةآرف كلذ ملعي ةفينح وباو ةفينح ىنا قف ىارلا ءىس ناك ىبوطلا
 ريمأ نأ ىف لوقت ام ةغينح ابا اي هل لاقف ةفينح ابآ لتقأ مويلا لاق روصنملا
 برضن نأ ابينل عسيا وه اسم ىردن الو دحا لبق ىلا ادحا وعدي نينموملا

 لق قحاب لق لطابلاب وا قحاب رماي ريمالا سابعلا ابآ اي ةفينح وبا لاق هقنع
 نأ دارا اذ هبنج ناك نمل لق مث هنع لاسن الو ناك تبيح قلل غنا
 ؟نيعبسو نيتنتأ ىع ةيامو نيسمخ ةنس قون هتطبرف ىقبوي

 لحكطا روق ىلا بوسنم ىروتلا كيعس نب نايفس هللا دبع وبا اهيلا بسني

 ىتفي ىدادغبلا ينجو !دهنج اماما ناكو اعروو املع سانلا رثتكا نم ناك

 ىديهملا هل لاقف هنع عطقنا ةفالخل ىّلو املف ىدهملا بحاصي ناك هبهذم 5

 فيفطتلاو نيففطملل ليو اميلوا ةروس نارقلا ىف نأ لق ىظعف ينبحاصت نه

 أر روصنللا ع نأ ىكحو + ةريثك ًالاوما ذدخاي نم فيكف ًاروف اميش الأ يا

 ىلاعت هللا ٍلوق لاق انينات نأ كعنم ام لاقف دقناع ىلع هدي برضف فاوطلا ىف

 لاقو هباكتأ ىلا روصنملا تفتلاف رانلا مكحسيتف اوملط ىيذلا ىلا اونكرت الو

 ىنلس هل لاق ث انايعا هنا نايغس نم ناك ام الا اوطقلف ءاملعلا ىلا بلل انيقلا

 ىدتجاح لاق معن لاق نينموملا ريما اي اهيضقتو لاقف هللا دبع ابا اي كنجاح

 ةليلا جرخو .ءادكلاسا:ىدح اًميش ىئيطعت ال ناو كين ىدخ ّىلا لست ال نأ
 0 ©«. طشضب
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 هني+ نعو ريرسلا |لم ققاوهو كديبع نوب راعخملا' لع" تالتخو رت نيل
 ىلع وو ريبزلا نب بعصم ىلع تلخد رث دايز ىب هللا كيبع سار هيلع سرن

 ريما اي كيلع تلخد رق رانخملا سار هبلع سرت هني ىعو ريزسلا !له

 بوف بعصم سار هيلع سرت كني ىعو ريرسلا اذه ىلع تناو نينموملأ
 سانلا هلوقي ام قدصأ نم نأ اوعز «ةبقلا مدهب رماو ريرسلا نع كلملا دبع
 نسل اونعط عنا ةقوللا لحا ىلع مقن امو قوي ال ىقوللا ملوق ةدلب لك لا ىف

 دعس نم اوكّشو هوعدتسا نا ىعب نيسلملا اولذخو هركسع اوتبهنو ىلع نبا

 يلع اعدف ةولصلا ىسح ام هنا اولاقو 6 باتل ىب رمع ىلأ صاقو ىب أ نبأ

 هللا لاقو يلع ىلع اننز نع ايلاو ىضري الو لاو ىع هللا غيضري ال نأ دعس

 بعصم لتق انو نوريثك جنم ا يذاو اجا عي باعقلاو الغلاب ©
 عسمنجأ هنو لآ عوجرلا نيس تنب ةنيكس هنجوز تدارأ وهبزلا 9

 مكاوجال تلاقف هللا لوسر ةنبأ اي كتباكت هللا ىسح اولاقو ةفوللا لها اهيبلع

 ىخاو ىلعو ىّدجو نا متلتق ةفالخل مركبلا ىسحا و اريخ ىتع هللا

 جيلاو نم نوماملا ىلا ةفوللا لهأ ملظت ءةريبك قومتنلمرأو ؟ يغلط ةيوختلايأ
 ريهأ انيك مدحأ لاحتقف اهنتم ةخيعرلا رماب 25 لدعأ 0-5 نم تسلع ام لاقذ

 ىلعف ةفصلا هذهب وه ناك ناف كنم فاضنالاو لدعلاب لوا دحا سيل نينتموملا

 ريمالا لعف اذاف هانقح ام هلدع نم ةدلب لك قحليل أدلب ادلب هيلوي نأ ريمالا

 «هفرصب رمأو نوماملأ ككضف نينس ثلت نم رثكأ انبيصي ا” كلذ

 نم اًمفياخ ؟دهاز ؟دباع ناك تبات نب ناهنلا ةفينح وبا مامالا اهيلا بسني

 لاسقف َرث ليقف كلذل جلصا ال ىلا لاقف هاضقلا ىلا ةفينح ىبآ عدو: ىلاعت "هللا
 دارأو يام دهبي حراير ناو اهل ميلصا الف اقداص تنك نا

 «سار ىلع طاسيسلاب هئيرضيل فلحث قأذ ة ءاضقلل ةفينح ابا ةريبه نب رع

 لاسقف برصلا نم هسارو ةفينخ ىأ جو خفتنا ىتح كلذ لعفف هنسبكلو

 هللا دبع لاق «ةرخالا ىف ىيدشل عماقم نم نوما ايندلا ىف طايسلاب برضلا
 كرابملا ىبا

 هسقالكوبا "نيملسملا سمانا“ - هيلع ؛ نو :دالقلا» عرار قل
 هفيكصلا ىلع روبؤلا تاياك تيداصح ىف «ففر راثاب

 هفيكب الو نيقرشلاب الو رسيظن هل قارعلاب نا اف
 ريما اي ًاموي هل لاقف ةفينح ابا ىربب ال ناك روصنملا بحاص عيبرلا نأ ىكحو
 لوقي كّدج ناف سابع ىب هللا دبع كذج فلاخإ ةفينح وبا اذه نينقوملا
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 اهعافترا ف فحصلا الو اهقيلخت' ىف ريطلا اهولعت ال ىنح اءانتما اهيكصتو
 نود اهحفس رطميف اهيلع ومست الو اهتّلق نود فقتو ماَمَعلا اهب فتحتف

 © اهصالخأسأ تامدقم بيترش ىع رصاق ركفلاو اهالعأ

 لق نيتنسب ةرصبلا دعب نوّيمالسالا اهرشم هلا ةروهشملا ةنيدملا ىف ةفوللأ
 ويعمل اي اجا لاقف هدلب مجري موق ّلكو ةرصبلاو ةفوللا لها عمتجا ىبلللا ىبا

 ّلَح ال لطاع ركبف ةفوللا اما لاق ٍهتم ريغ تاه لاق اربخ ىيدلبلاب ىل نأ نينموملا
 ةنيزو ىلح لك نم ثيتوا ءارفد ءارخ هاطمش زوجكف ةرصبلا امأو ةنيز الو اهل

 5 ةاهللا لثم ةفوللا ىنادمهلا سابع ىبا لاق ءاجابأ هفصو نورضاخل اد

 هريغت دعب ءاملا اهينإب ةناثملا لثم ةرصبلاو ةدوربو ةبوذعب هاملا اهينإب ندبلا
 ًسلاج تنك لاق ىئرعلا ةبح ىور ام اهنم ةريثك لياضف اهدكسملو ءهداسفو
 سدقملا تبب ظرابز دكيرأ ىتلحار هذخو ىدأز اذع م لجر هءاج ىلع دكنع

 ناف ةفوللا لجسم كيري دجاسملا اذيب كيلعو كنلح أر عبو كدأو ّك هل لاقف

 ةرجاشو ىبوم ىصع هيفو ميعربا ىلص ةسماخل ةناوطسالا كنعو رونتلا راف اهنم

 نم نيبعأ ةتلث هيفو ةنلمل صاير نم ةضور ىلع هطسوو مع سون ىلصمو نيطقيلا
 لاق ةلهسلا ىجسم اهب ءاوبح هوتال لضفلا نم هيف ام سائلا ملعول ةنإل
 دجاسم فرعتا ةرجج ابا: اب قداصلا نبح نب رفعج ىل لاق ىلامُثلا ةريحوبا
 نأ وسل هاوس درا مث لاق ةلهسلا لجسم ىهسي دىكسم اندنع تلق ةلهسلا

 تيبلا عضوم هيف نأ هراجال لتقلا نم هبرب هيف راجتساو ديف ىلصو هانا !ديز
 ىببلا مبهربا جرخ هنمو دامسلا ىلآ عفر خذهو مع سيردأ هين طبخ ناك ىذلا

 رصق اهب ناك «هنع هللا برف آلا مومغم هانا امو رضخل خانم عضوم وهو ةقلاعلا

 كأ نب ليقع نب ملسمم ءاقلاب دايز نب هللا كيبع وهأ ةالولا هنكسي رايط ةيببأ

 ىلا ليج ىلاه همسا لجر ةفوللاب ناكو نيس لتقم لبق هالعا نم بلاط
 دبع لاق لثق ىنح لتاقف هراد نم هخارخا اوداراف هيلا ملسم ءاجن نيسلل

 رعت ىدسالا ريبزلا ىب دللا

 ليقع نباو ىوسلا ىف ىلاه ىلا ىرظناف توملا ام ىيردت ال تنك اذأ

 لسيشق رامط نم ىقلي رخآو ههجو فيسلا رفع ىف لطب ىأ

 دبع ىلع ريع نب كلما دبع لخدف ءارمالا اهلوني بق رصقلا اذه ىف ناكو

 ناز ةياتيسيلسع نوت هني نعد ريرس ىلع ةبقلا هذه ىف وهو ناورم ىب كلملا

 كاأذ ام لاقف الدم ةيقلا هذه يف نيب أر نينموملا ريما اب لاقف ويبولا نب بعصم

 سأر هيلع سر هنيج نعو يجر اذه ىلع دايز نب هللأ كيبع تيار لاق
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 هسقراثو هنم ىذات رق ةذم هدنع ىقب ديف ًأدقتعم لبرا بحاص ناك ةقيرطلا

 لوقي وو

 ريك مك قالك هداهن وس نوج ريك مك كاست تمدخ متفك لد اب

 رهك مك قاقناخو كدو ىدرك وك رتمك ىخس نيزا ارم تنفك لد
 8 دادغيب ةيامتسو نيتلثو سمخ نس تام

 دانا اهلها نع ءايشالا رعا ةشطعم ةيرب ىف ةرعلاو بلح نيب ةدلب باطرغك

 نم هنوعمجج ام الآ اهل سيلو ءام مهل طبني رف عارذ ةيامتلت اورفح هنا ركذ
 ىجافشل نانس لاقو راطمالا هايم

 اياسنم راو كانح نيب اياسطملا ىداخ اي هللاب

 اياكتلا ىسحا اهّيحو .باطرفك ضرا ىلع 5

 ايادهلا ىف هانملاب سرغي نمت ىهف ءاملا اهل دهاو
 ©اهناش !ذه ضراب ءالقعلا نم عنج ةماقأ بجخلا نمو

 نارقلا ىف روكذملا يذم اهنا ليق ةيربطلاو ةّكم نيب ندرألاب ةيرق ةانايورفك

 ٌبِممل اهبو مع ىدوم ةجوز اروفاص بيعش تدب ربق اهبو مع بيَعُش لزنم ناكو
 ةيفاب ةيوكصلاو بيعش ىئتاوم ىقسو اهسار نع ةرخصلا ىسم علق ىذلا

 ظ © نالا ىلا

 اهل راخ ءام نيبغ اهب ملدا يجي ووك ا وودر عجم وبوس

 اهنام نم برش تاناويلمل نم قلعلا هقلت تبشت نم نا هو ةبيجم ةيضاخ
 © اهناكس ضعب !ذهب ثدح هلثا نذاب اهاقلا اهلوح رادو

 ةخنس لوالأ عبر رخآو ١١ ىف ىرج ةيكاطناو بلح نيب زازع ىحاون نم ةيرق لك

 ىلا زلك لماع بنحو بتلك كلذ عاشو بيج رمأ اهب ةيامنسو ةرشع عسن

 ةرانم هبش هظلغ اميظغ اًنينث كانه اوأر هنأ وهو كلذ ةكسب ابانك بلح

 الآ ةىش ىلع رم اسف هربدو هيف نم جرحت رانلاو ضرالا ىلع باسني نوللا دوسا
 نامكرتلا توبيب هقيرط ىف فداصو ةريتقك راجاشأو عراؤم تذقرحأ ىنح هقرحأ

 كلذك يسارف ةرشغ وح رمو ىتاولاو سانلا نم اهيف اب اهقرحاف هناضاقرخو

 ةباحسب ىخاونلا كلت لعا هللا ثاغا ىنتح دعبلا نم هنودهاشي سانلاو

 ساسنلاو ءاهسلا وك ةتاعفرو هيلع تليتشا ىتح تلدتو ركبلا نم تلبقا

 بلللاو بلك ىلع هبذذ فل دقلو سانسنلا .نيعا نع باسغ ىنح نودهاشي

 © ءاوهلا ىف جيني

 [عافترا موجنلا مطانت ى ىنا لاق ايندلا بياجت نم ناتسربطب ةعلق أزوك
 ا
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 بجتا نم اذه اننامز ىلا متسر ىهع نم اهلواقب' روثلا ىرقب اهيبشت ىرخالا
 هرأآد برق بدلا ناب اسهيبشن سوجملل ران تيب نيتبقلا تصحو ءايشالا
 ْث نوبواسنتي مدخ اهلو !ىبا ىفطن ال نيببلا اذع رانو هيذ كيبعتي !كبعم

 دف ىطغيو ًاعارذ نيرشع رانلا دعب ىلع ةمدشل عم موسوم لا دعقي رانلا لاعشا
 راسنلا ىف هبلقي ربشلا وحك هافرطلا نم [دوع ةضف نم نيتبلكب ذخابو هسافناو

 0س هيوووو !ذعو ةيشخ ةبشخ ىقلي وبشابر املا © املكو

 © سوجللا دنع

 اههبونجو ناسارخ اهلامثشو سراف اهبرغو ناركم اهقرش ةروهشم ةيبحان ىاصرك
 تارسسيبسلل ةعساو كالب كو ثرومهط ىب سراف ىب نامرك ىلا بسني سراف ردك
 ليختلاو زودللو مورلو دورصلا تارمث اهبو ىتناوملاو عرزلاو لخنلا نم تالغلا ةرفأو
 راسننلا.هقرحت ال بشخ اهب ايندلا عيمج ىلا اهنم لمح ايتوتلا ندعم اهبو

 نم هنأ نولوقبو نويقرطلا هذدخإب اهلابج ضعب ىف تبيني ًامإيا اهيذ كرثذ ولو

 ىنتح نينس ىقبي ناركب نطقلا رجشو ءمسملا هيلع بلص ىذلا بششل
 اسهبو مرفسعاشلاو ناكنابلا رحش كلذكو ةقسابلا راجاشالا لتم ريصي

 ال راسنا ىف ىقلا نا ربصلا نروح هقرو فعر ةستتا نم. فاخاك ىهسي رجكاش

 صضعب كتقحا اذا ميرراجو نامرك نيب صرا ايندلا بياسجت نمو < قرن

 زاسجا نم نأ ىنح مثدنع روهشم ةىن اذهو ميظع رطم ىنإب ضعبلاب اعراجما

 ىلهي رطم قايف ضعبب اهضعب ةراجتأ كلت كن اليك اهنع بكنني اهب
 < قافالا رياس ىلا نامرك نم لمح ىعهذلا جاولا ندعم اهبو باودلاو سانلا
 ىلا تافنف ةفسالفلا نم عمج ىلع بضغ كولملا ضعب نا هيقفلا نبا ىكحو

 زل هسيك دل اهتوام رخال ءابضيب ةسباي ضرا تناك مف .رامزوك .ضرأ

 تراسبصف اوسرغو هيلع اوعرزو ضرالا هجو ىلع ءاملا اوجرخا ىنح اوسدنهف
 ادكوا لاق ككلذ كلل فرع املف عرزد رجش تاذ هللأ اب ىسحا نامرك

 اولجعف ونجا كلملا لاقف اهلابج سور ىلع املا اورهظاأو تاراوفلا اولجف اهلابج
 يفكي ام واقف ءلوطصوب مايشعابزملا هجيرخا : ال ملع اذه اولاقو ايميلتا ىجحسلا ىف
 اهقيتاسر قف نامرك صضرابو ءايميلتا ملع عطقناو مبتك اوقرحاو مثرع دم

 وبا يشلا نامرك ىلا بسنبو ءبطللل لكم راملاب لعتشنت راجما اهب لابج

 تاضارك بحاص ًاكرابم ًاخش ناك نيدلا دحواب بقلملا قامرللا دجأ دماح
 ىف ةيمجكلاب راسعتشا هلو تابيغملا نع ربذ ةولخ بحاص ناكو ةذمالت هلو

 :) «.ه اهداقن, © ا©داقت, ©« اهواغب
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 ككشتييإر ام. .ىاو امين انكويعطاو قا ضايهدم يلع ةادوسلا ا ىلؤنعسلا لجر كنا ىل
 ةلسلسلا ىف كتلخداو ناتسراملا ىلا تلح لاو نونللل اذه كنع َعَد نالا الا

 راسنجدب ىيام(ءاطغا ١لف ليم. كيلو ءاث, يديلطبانإ لاقي ةلودلاةحضع, ىف

 عجرش ال هل لاقو هيلا وسم نأ ناهبصأ لماع ىلا بتكو ناهبصأ ىلا هتقعبو

 ةلودلا ضع ربصو ىرمأ كينإب ىتح ناهبصا ىف مقأو دحال مالا اذه ْذَت
 هل :لاقو دم ركاو ةولخاب 8 ةريهظلا كنع اموي ىضاقلا بلط مم [مهش كلذ ىلع

 نم كيف امل كرييغ الست هل ىتدكلم عيمج ىف تدجو ام اوس ىل ن ١ ىضاقلا اهيا

 تسلف روكذلا انما اًناناو اًروكذ ادالوأ ل نأ وهو نيدلاو لقعلا روفوو ملعلا لامك

 ا نهيلع ىشخا اناو رومالا نع هعاقتلا ىهدنعف ثانالا اماو غرماب ممتعا
 ىلا اهعفدت دللا ريغ دحا اهب ملعي ال ةعيدول احناص اعضوم كراد ىف خان نا
 ريعق برأ ةراسع ىلأ اهفرصأ لاقو رانيد ىتيام ىضاقلا ىلا عذدو قيوم دعب ىتانب

 ضعب دي ىلع مقامقلا ثعبأ ىنح ىنربخا من اذأو ةمقنأ نيعبرأو نينيام عسي

 احرف هدنع نم ماقو' ةعاطو ظ5 ىضاقلا لاقف هلئقا ث لتقلا (قحاسي نم

 أذأو ضاييياداو ىدالوأو انأ اهب عقمتا راغيد فلا ىغلاب تبهذ هسفن ىف لوقي

 جزالا لعب لغتشاو دعاش الو ع الو لالا بلاسطي نم ةلودلا دلضع تام

 ىضاقلا ربخا املذ مولظملا ىتفلا راضحال ناهبصا ىلا ةلودلا ضع ثعبو
 ىضانقلا ىلا بهذا مولظملا ىتفلل ةلودلا كضع لاق يزالا ماغاب ةلودلا ٌكضع
 اهيا لاقو هيلأ بهذف ةلودلا ىضع ىلا رمالا عفرب هدّكهو ةعيدولاب هبلاطو
 ماقف ةلودلا دضع ماجلب ؟دغ نّدْحَأل ىلع ىملظ لاطو ىلاح ءاس ىضاقلا
 ىقيدص ناك كابا نأ مالا نبأ اب لاقو هقناعو ىتغلا بلطو ةرجكا لخد ىضافلا
 ارسيثك الم تفلتا كنا تعم» ىال كتحلصمل الأ كقح تسبح ام ىأو
 كراب اكسيد ليك كديشر تفرع نالأو كدشر فرعا نأ ىلأ كنعيدو ترخاف

 دضع ىلا ىضمو ىتفلا اهفخاف هيلا ايهمّلسو نيتتمقمقلا يرخاو اهيف هللا
 كيلع 0 يأ ىضاسقلا ديشلا اهيا لاقو ىضاقلا رضحاف اًمهب ةلودلا

 شالا ةزيع فاعل خي هكنا:الوثون نيالا لوم( نع كعبط عطقتل كقزر

 ميه ل. منا ولالا لاوما نم مارح هيف بّقتت ام عيمج نأ ىدنع جو

 اذه ملظ ةلازال ىنققو ىذلا هلل دلل لاقو هيلا ىتغلا لام درو هلزعو هل ناك ام
 © رفاظلا

 دهع نم امهنأ أوعز ناتميظع ناتبق اهب ةيدق ناتسجسب ةنيدم هيوكرك
 ىلا امهنم دحاو لك ليم لعج سىق نانرق نيتيقلا سار ىلعو ديدشلا ممتسر
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 عقيو لكلا الا موردمل نم دجوي ام اهب دنهلا ضراب ةروهشم ةنيدم لباك
 اشلا نأ دنهلا تعزو رافكو نوملسم اهلعاو اهب عقي الو ميلتلا اهيحاونب
 اهيلا ريصي ىتح ةعاظلا بجاو ريصي الف اهريغب ناك ناو لباكب الا لقعنت ال
 ©لبالا عاونأ نسحا و ىتناخلا قونلا اهنم بلجج انغ كلملا دل دقعيو
 توب ىلا هران لمت سوجما دنع مظعم ران تيب اهب سراف ضراب ةديلب ى ايراك

 هو نابرك ةعلق ةونع طق ختافنا مف هلأ. ع دلقلا نم ىرخطصالا لاق قافالا يف راخلا

 © ّظق اهب رفظي رثو ارارم ترصوح نيط نم لبج ىلع
 روصق اهلك تارمتلا ةرفاو نتالغلا ةريتك ةنيصح ةرماع اودوامقب ةنيدم نورزاك

 مصا سراف ضراب سيل ىرخطصالا لاق لامشو نيم نع نط ليخأو نينتاسبو

 ىلع ناتللا بايت اهب مسنن هنال مجتلا طايمد اهل لاقي نورزاك نم ةبرنو اوه
 لست ىلغ عماذ-لو اهرود مظعمو اعزر نكي م ناو انمي شنلاج يحصل ليج
 اهيف عمج 0 اذاهب لوما دصضع ىنب لدنلا نكن راجالا روصقو ةاوسالاو

 دجوي ال ناليلمل اهل لاقي رم اهب ثرد فالا ةرشع موي لك انيهلخد ناك ةرسامسلا
 © قارعلا رمت ةرثك عم ايادهلل قارعلا ىلا لمح نورزاك ريغ ىف
 اطرغم ًاعير عيرن اهب ةطنتل ن ١ اهلها ضعب ركذ ةيقيرفا لابج ىف ةيالو لادك

 9 رثكأو كوكم ةبامهسمخ هنم لصخحإ وكم عرزب امير مدحأ نأ ىنح

 رين اهلا قاسو زاريش برقب ةلودلا ضع اهانب ةنيدم ورسخانف درك
 ةقاعس نانو اهبنج ىلا لعجو اًميظع الام هيلع قفنا موي ا ةريسم نم !ريبك

 ايبا ب وزني اسبلت راك الميبلا هانللا لوتعالو رتججلا + اودالا قمن عرف الو مسرف وح
 عمتجج ةنس لك ىف اديع مويلا اذه لعج ةيامثلتو نيسمخو عبرا ةنس لوالا

 رش عانصلا اهيلا لقنو مايا ةعبس نوميقيو وهلل ىحاونلا نم سانلا هيف

 ارود اهب هداوق ذخاو اهزرط# ىلع همسا ةبانكب مرماو فوصلاو جابيدلاو
 نأ ىكح ام كلذو ةنايخل ىف لثملا برضي اهيضاقبو ءاهتاراجع ت تكف اروصقو

 ةلودلا دضعب عدوملا عمتجان لك هذ تسا املف ًاريتك الام هعدوا سانلا ضعب

 تعدوا رانيد فلا نيسمخ نأ نم تثرو ,جانلا نالف نبأ ىنأ كلملا اهيأ لاقو
 فرصتا تنكو راهظتسالل ىضاقلا اذه كنع نيتيقق ىف رانيد فلا نيرشع

 عبرأ مسالا ف تيفبو موولا راضك رسا ىف ىراغسا.ضعب ىف تعقوف قابلا ىف

 لاسستسلا ىخر ناو نصلختف ىراسالا ىلخو مورلا كلم نضرم ىتح نيبنس

 لاق بلطلا "نر ككو ىنفرعي رث هنا رهظاو لح اهتبلط اًملف ةعيدولاب ١ اراهظنسا

 0 64 5.4 فختاو اهروهظ



) 101 ( 

 لو ال هنا كلذو ةيوعم مايا ىف ترم ةيقيرفاب ةميظع ةنيدم ناوريفلا
 نم ريتك هدي ىلع ملساو اهكافو اهيلا بهذ ةيقيرفا ىترقلا عفان ىب ةبقع

 أوملسأ فيسلا مهبصغ اذا موق ةيقيرفا لها نأ لاقو هباكتا خبقع عمجن برلا

 نيب .نيملسملا لوزن ىرأ تسلوب مهنيد ىلا اود مهنع نوملسملا عجر اذاو

 عضوم ىلآ اوداجث نوملسملا اهنكسي ةنيدم انهه ىنبا نأ تيار نلت ًابار غرهظا
 .اولاقف اهدحش كباشت نم تايم اهقشت ال ةصيغو ةميظع ةمجا كو ناوريقلا

 ناك نم عمجن ةوعدلا باجتسم ةبقع ناكو ماوهلاو عابسلا ةريثك ةضيغ هذه

 تارشل و عابسلا اهننيأ ىدانو اهديؤق رشع ةينامق اوناكو ةباكصلا نم هركسع يف

 هانلتق دعب هانلجو نف نولزان اناف اًمع اولحرا معلص هللا لوسر باكا ىكا

 هلاسستشا ليك عبسلا ناكو كلذ لبق هوري م اني مويلا كلذ سانلا ىلاوف

 نم ًاريثك كلذ لمحف اًبرس اًبرس نوجراخ مثو اهدالوا هيلو هءارجا بيذلاو
 ركن نيسيخو سمخ ةنس ىف تماقتساف ةنيدلا ىنب رت مالسالا ىلع ربربلا

 ءام ناحشرتي اهو وه ام اهرهوج ىردي ال نيتناوطسا ناوريقلاب نأ ىاهيمل
 ليق دقو ةعبل موي هنيك بيلا عضومو سمشلا عولط لبق ةعمج موي لك
 نم ةبوجتا نع ال ناوريقلا لها لافقف غلاب ىمتب اس©وبلط موولا كولم نأ

 © ناطيشلا تيب ىلا هللا تيب نم بياجتكلا

 رظنلا خكجلم ةنسح اهتنيدمو و ا ويا ريك ىف ةريزج سيق

 تلقنمو سرفلاو: ىنهلا: بكام ًافزم هز .تاراسبعو نيناسوو كاوقاوارونس ةقانق

 اهلوحو جيراهص سانلا صاوخنو رابالا نم اهبرشش مجكلاو برعلاأ رجتمو ةراجتلا

 راسح ماس تيبب ءىث هبشا فيصلا ق اهنلل سيق بحاصل اهلك رياوج
 رسيصي ىنتح سانلا ىصخ كلج لوطي تقولا الع ىفو ةنوكاسلا ةديد

 كرضيو ىرامر رشقو قوحسم صفع هيف اسسيك ضذلغي ىحا لك ىريف ًاءارذ
 -وم

 هداع ه د:

 1 ليج يدي 0 بفيرع تمول د هيف هيتيصخ

 نم شخ ملظي ناكو يح ىزمرهلا ءاجن هةوبلط ومره بحاص نا اوتعبو

 ىف مهثعب ًاركسع رهجن هوبلط زاريش .بحاص ىلا اوثعبو هورماخت ىسيقلا ملظ

 وشن ىلع خريس ىف اولونف بكارم ىف مهلاتقل ىزمرهلا ريكسع جرخو بك ارم
 بكارم ىف رانلا اومرضاف وشنلا ىلع مو سرفلا بكارم نلصوف ةحارتسالل

 © مهب دعق لج نأ الا ركلا لانقب فرعاو سوغلا
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 ةرهاقلا لها تاهّنتم نم قو نيحناصلل دعاشمو مياق قوسو ةعساو عضاومو
 باب ةفارقلابو هربق اهيفو ىفاشلا ةسردم اهبو مساوملا ىف اميس طاطسغفلاو
 ةبادلا لوب سيتحا اذا ريبك رجح هنبنع ىف *.وباشلا ةسردم اهب كلن ةلحملل

 ىبوم ةرضص نهشم ةفارقلا رهاظبو اهلوب جفني ًارارم رجا كلذ ىلع ىشغ
 ركن لسيكاسم نيراعشلا برد باب ىلعو هفاخ ان نوعرف نم ىقفتخا هيفو مع

 © كانه عيب مالسلا هيلع قيدصلا فسوي نأ
 ديح ىب دكا لاق ًاموب رشع ةتس ةريسم اهرود سوسرط برقب ةزبوج سرس

 عمجي ىذلاو اهريغ ىف عمجج الو ديل نداللا اهنم بلجج ىرذعلا ومع نبا
 ام ياسو بيطلا دوعلا لداعي هنال ةينيطنطسقلا كلم ىلا لمح رجاشلا نم
 ريتك روهشم ىسربقلا جازلاو سانلا هلعتسي ىذلا وع ضرالا هجو ىلع عمجج

 © اهلك تاجاولا لضفا دوجولا ويزرع !ذج عئفانملا

 تالقثلاب اهرعق اونحتما نأ اهلها ركذ ريب اهب ناجرا ةروك نم كهاص ةيرغ
 ريدي ام ردقب ةام اهنم هلك رهدلا روغي قمع ىلع اهنم اوفقي ملف ناسرالاو

 © ةيرقلا كلت ىقسي ىحرلا

 ةنسلا ةماع رعقلا ةفاج ةريثك تاماق اهقبع سراف صراب نيرلا دبع ةيرق
 ضرالا تاج ىلع عفترب ؟ام عبذ ةيسلاا ىف مدنع مولع ا تضقولا ناك أذا ىنح

 8روغي مث عورزلا ىقس ىف هب عفتنيو ىرججو ىحرلا ريدي ردق
 لختلا اهبو عرازملاو نيتاسبلا ةريتك ىلعالا ديعصلاب رصم ضراب ةنيدم طفق

 هففظس تمد ببج تيب اهب رايبخالا بياسجي بحاسص لاق وميللاو جرتالأو

 ةروص دوعلا سأر ىلع ةراجخ نم ةدحاو ةعطق ظ9 ك ادوع نونسو ةيامتلت

 هاسياوز ىلع رجكا فارطا تعضو دق هلك ةراسمح فقسلاو ةوسنلق هيلع لجر

 رطاسنلا اسهبسح لصف اهيف ىري ال ماكل نيل رف نيطاسالا سور عابر ىلعو

 دوسسمع لك ىلعو ةلودلا كلت لها روص روصلا كلت نأ نولوقي ةدحاو ذعطق

 © اهتارق اننامز ف لحا نسحب الو ق ام ىردي ال ةباتك

 هيلع ربعي تارفلا رسج اهدنعو تارقلا ىلع ةلطم ةنيصح ةعلق مجنلا ةعلق
 اذاف رامقلا عاونا نوناعتي ةفياط هب ضبر اهنكو مورلاو قارعلاو ماشلا لفاوق

 ةقبط ىف مهنا بيرغلا نظيل انود اًبعل نوبعليو نيدمرم هنا اورهظا ًابيرغ اوأر

 بيوغلا سفن قوئتف تارتكا ريغ نم اور اذا لاما نيوجرخو مهيف عمطي ةلزان

 امرو هايوارس ىتح 2ىن هعمو موقي هنوكرتي ال سلج املكف مهعم بعلي نا
 © هنوصلخاو هنع نودويو هباحكتا ىلب ىنح باهذلا نم ةوعنمو هسفن اونعتسا
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 نم لصح ا اهلها ىفتكا دزي رث نأ لينلا نأ ىلع !دحاو موي رصم لفا

 اهرتحا راصف راجشالاو ليخلا اهب أوعرزو اذه ىلع رمالا ىرجو اهننعارز

 نم ىدنع كلملل لاقف مع قيدصلا فسوي لعف امم سائلا بجتنف قيادح

 لك رسماو تيب لأ رصم روك نم ةروك لك نم مويفلا لونا تيار ام ريغ :يلل

 أذان رصم روك ددع ىلع مويغفلا ىرق ناكو ةيرق ماسفنال اونبي نأ تيب لا

 ال ضرالا نم اهل ريصي ام ردق هاملا نم ةيرق للك ريص ءانبلا نم اوغرف

 اًيطاطم ريصو هيف الا داملا هلاني ال نامز ىف ابرش ةيرق للك ريص ًاصقان الو !دياز

 ارق اهل ريصو راسهنلاو ليللا ىف تاعاسلا نم تاقواب ىطاطمل اعفترمو عفترم

 نم اذه نوعرف هل لاسقف هيلع !ديأز الو هقح نود دحا فخاب الف ًامولعم
 ذاسكأاو هاملاو ضرالا نزو سانلا مّلعت اهنم غرف املف معن لاقف ءامسلا توكلم

 كده هللاو دايما جأو .كاسأ خسدنه ذيموي ترددحو اهنيزاوم

 وهو ةاره سداسقب .تيم» اسجل 39 ىلع ةفوللا برقي ةديلب ةيسداقلا
 هيبآ ىع ماشه لاق برعلا دب عضوملا كلذ ىلا زيوربا ىرسك هثعب اهناقهد

 بهنلا ةرثتك نم هدالب ىرسك ىلع اوقيض روخل كرت نم فالا ةينامت.نا
 ام ىنيطعت ءالوه رماأ كتيفك نأ ىرسك ىلأ ةاره ناقد ثعبف داسفلاو

 كرتلا مكيلع لوناس ىلا لوقي ىرقلا لها ىلا ناقهدلا ثعبف معن لاق مكنحا

 هدنع اولونف ماعلا ىضرأ ىف نوتشن لاقو كرتلا ىلا ثعبو مكرمأ ام مهب اولعفاف

 خينالفلا ةخلمللا ىف يف هليؤن مكنم لجر ُّك عبذيل لاقو خفياط ةيرف لكدشلا ثنعبي

 طويخ ىف اهمظنف منالبسب هيلا اوبهذو خوض ع عوكل ف هتليسب ىنيتابو

 مكتحاو ىلا مدقا لاقو هيعس ركش ىرسك هيلا ثعبف ىرسك ىلا اهب ثعبو

 كسجات لستم اًجاتو كريرس لثم اريرس ىل لعجت نا كيرا لاقر هيلا مدقف
 لعفف هلقع ةكاكر ىلع هماكتحاب ىرسك ٌلدتساف ليللا ىلا ةردغ نم ىنمدانتو
 عضوم لا اذه هلوناو ىرج ام ثّدحايو سلجف !دبا ةاره ىرن ال لق مث .كلذ
 2 اهنكسو ةدلبلا هذه ىنبذ

 ىو.دحاو روس امهعمجج رص طاطسفلا بنج ةروهشللا ةنيدللا ف ةرهاقلا
 نب دعس زعل مالغ رقوج ايهتدحا كىللا راد اهبو ىبظعلا تيكا موب

 اسهنم تاريخل بابسا عامتجال رصم ةنيدم للا ىو روصنملاب بقلملا ليعما

 امهنود فصولا رصقي ناميظع نارصق اهب ءرصم قب ةبوسنملا فيارظلا بلجت

 اينكسي ناك ءامهلتم دالبلا نم ةىت ىف سيلو هلامشو قوسلا نومي نع
 :ليلج ةينبا اهبو ةفارقلا ىمسي عضوم اهبو اوضرقنا نيذلا ةيولعلا اهكولم



 ( اهذ)

 ىو نيتاسبو عماجو قاوسا اهبو اهسفنب ى تلقتساف طاطسغلا ماقعم نت
 وعش ىفشمدلا قئاعاسلا لاق رصم تاحونم نم

 درشل ن انسيلا اهغلات سئالل ايصصخبو ةريودل سنا ل سنا ام

 نتهم ّلسي وا مر رْيِيَف اهريدغو اهنصغب مهسنلا ىرجب
 © دوسا راذع هب بد: كفاك ٠ ةةسقف يق ّك لطلا عمد كبربو

 بسني هّنظا اميف سرفلا كلم روريف اهانب زاريش ىرق نم ةيرق كابأز ورهف
 هل ؟دهاز اًعرو اسلاع ناك ىنابازوريغلا ميعربا قحما وبا مامالا ئيشلا اهيلا
 نيتعكر اهيف ةليسم لكب لص هيبنتلا باتك فّئص املو هقفلا ىف فيناصت

 مّلس هنا هعرو نمو ظفشملو طبضلا لهس كرابم باتك وهو هب لغتشي نمل اعدو

 ليكولا ىلع هبتشاف ةجاح ةدحاو لكب ىرتشي نأ هرماو نيفيغر صختدت ىلأ

 لحب ال ةلاكولا تفلاخ لاقو امهعفدو كلذب جيشلا ملعف قفتا فيك ىرتشاف
 ىلع ماص بلك مماقيرط ىلع ناكف هباكأ عم ىشمي ناك هنا ركذو ىرنشملا

 امل هنا ىكحو اننيب ةكرتشم قيرطلا سيلا ئييشلا لاقف هباحا ضعب بللتا
 خيشلا عمس سيردنلل خيشلا بلط دادغبب ةيماظنلا ةسردملا ىلملا ماظن ىنب

 رمالا نأ هل اونيب ىتح سيردتلا نع عنتماف بوصغم اسهضرأ نأ لاق ىدص نم
 غابصلا نبا ىلع ضرعف ةليسم باوج بنك هنا ىكدحو اهلبقف كلذك سيل

 ىرخا ةرم اهيف رظنا هل لقو دبيشلا ىلإ عجرأ ىتفتسملل لاقف لماشلا بحاسص

 رؤي انين الا: ىراف ىطخ نال وباو خيشلا هلاق ام و11. بيتك ييشلا ةآر املف
 © ةنس نينامثو تنس نع ةياعبراو نيعبسو تيس ةنس ارد الو ارانيد كرت

 نيكيفل اه هيلعلا ىرنشم. لبعلاو ننال وناس ف ربعم شرغ ىف ةيحات مويفلا

 ناكو طحقلا نم اهلها ىقل ام ىأرو رصم ىلو ان يا ياسا

 نأ هيلا ىملاعت هللا ىحوأ دكيعصلأ دام لوضف اهيف ميد خكاطب ثكيموي موبقلا

 لك ايبرغ اججلخو ايفون اجيالزعلو وجمل لقتاا وم ايلخ ملخ ةتلث رفحا

 نم انهوام جم اهب لاعلا فسوي رماذ اذك عضوم ىلا اذك عضوم نم دحاأو

 ءارصاصلا ىف بصناو .شرغلا ييلخل نم جرخو لينلا ف بصناو قرشلا ميلخل

 هافيطلاو بصقلا نم اسهب الكتب ذا مطلي هناا رمآ رثث هام ةيوللل ىف قب لو

 ايلي قانافاعيحب اهضالخ لبا ليدل | ءام عفترا مث ةيفن اضرا ةيولل تراصف

 وار هباكصاو يحن اموي نيبعبس ىف كلذ 1 ليبلا نم هجن تراصف كيعصلا ىلعأ

 عرزت امك ع عرزت تراص 72 مويفلا عضولملأ ىهيف مود فلا لع اذه اولاقو كلذ

 ىفخكن ةيرق لك نأ رذقو ةيرف نيتسو ةياسمتلت مويفل ةلاب ىنب <« ربعه ضرأ
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 اطذلو لكديح هاثنمز راوخ ةيراح ىف تب خو تأرهتو تالغو هنن ريب تأذ تناك

 ليف اهلها اهقر ةنسل دالبلا ىلث تبرك كاسعلا "مم ىلع تناك اهنال

 ناذالا عطق مييناداع نم نأ تعمدو ناسأ خو رمهفلا ءارو ام ىلأ مننا جورخ

 ىلاغ م غلا . تيل ةيقيب بقلملا مم 5 اهيبلا بسن 52 توم نع 00

 هيلطب مورلا بحاص ثعب سيردتلا هالو املف ةيرصنتسملا سيردتل صنتسملا

 هنأ كلما اوربخا ىصنتسملا لاقف هل ًابلاط دادغب ىلا هدنع نم ٍلوسر ءاجو

 نيتلثتو ىدحا ةنس ىف ضبق هيلا هانثعب كلذ دعب هبلط ناف انسردم

 © ةيامتتسو

 خف ام هنا ليق صاعلا نب ورع اهانب رص ةروهشلا ةنيدملا ف طاطسغلا

 كق ةماع اذان ضوقي نأ هطاطسغفب رمأو نيرشع ةنس ىف ةيردنكسالا مزع مصم

 ليات ان فقني ىدج طاطسفلا ايما انراونج ثا لافقف هالعا ىف تبحاب

 وجبل تكطاطسف نلا نع 1 اهباب اولاق نولونت ا مبا هباكعال لاق

 ىعمو اييايخء لود انين اهب موق لك طخو اهيلا أوعج ف ءأركصو ءام ىلع

 ف كاببفو نيرشعو ىدحأاأ ةنس ىف عماشل اعلا نب ورع ىنبو < طاطسفلاب

 دوسالا نب دادقئاو ماوعلا ىب ريبزلا مهنم ايباكت نونامث هتلبق ةماقا ىلع

 انئامز ىف ىاب عماإلل اذهو ىرافغلا زذوباو ءادردلا وباو تماصلا نب ةدابعو
 هناطيح ىف نيب فوك طخ ضيبالا ماخرلا نم اولا ىلع هعيمج نارقلا بنتك

 بهذلاب روسلا دادعأو هنإبأو نارقلا ىشغا» لعجو اهلفسأ ىلا اهالعا نم

 اهيلع من غلا ىلوتسا رث دعاق وهو اهنم نأ رفلا عيمج ناسنالا مقبف دروزاللاو

 مأو نيدلا مدلص مق ةيامهمسمخو نيعبسو نيننتا ةنس تتناك املف اهوب خو

 طاسطسفلا لاتيجف ناك ومرراوشل ناحكرلا وبأ لق مجسامنلل مسلط اهب ناكو

 ىقلتسا اهلوح غلب اذا نك اهلوح اي عيطتست ال ناكو جسامتلل مسلط

 اهنيب لابخونا اهب هاما طاحا داز اذا إب ١ ل ةزيول ىميت ةلح طاطسفغلابو

 م) «.5.© راشعا ك) «.8 لاجح, © لابجك
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 مهأر فرعي 0 ىمرلاب سانلا ق هءلحا نم ناك روج مارهب هل لاقبو درج دوب نبأ

 ييسر ورهظ يف موق مل: (9اؤأالح ريتخ ع ناكو أديصتم يرخ هنأ و ىكذ هلثم

 (قصلت نأ كيرا تلاق اهنم ةيبط ىمرأ ْن ١ نيديرت فيك اهل لاق هابظلا نم

 اهب نك اهفلظ تععفرف اهنذا باصأ ةقحنب ىمرو قعالجل لشخاف اهنذاب اهفلظ

 ديدشلا لاز ) نب ناطور ةمساايا ني 6 طاخو ةباشُن ىمارغ نبأ

 جرو زاوملا ىلا اعد اذاو هيلغ فالا ةرشع 7 فالا ةسمخ ىف ىفا اذاو عتبلغ

 ىلع ركح هلثم مجنم فرعي م بسارهل ىب فسانشلآ اريزو ناك مجنملا

 ربتكو مرهقي صخش سورخو ملتقو مهبهنو كرنلا جورخو ةيسوجملا ةلملا لاوزو
 هلو ةيمجكلاب بساماج ماكحا ىمسي باتك ىف كلذ لك 8دعب ثداوشلا نم

 نف رهن لتلا مادقو سراف ضراب لت ىلع هربق نأ قو ةبيجت ةيصاخ هتوم دعب
 ىلا اولصو !ذاذ ةيصاخل كلت اوفرع سانلا رثكاو لزعي ابكار ةالولا نم دربق رأز

 ملع أذ ناكو ةرساكالا رسزو ناك ناكتنخإ نب رهمجر وب معباسو «ءاولون رهنلا كلذ

 اوثعب منرطشلا دنهلا عضو انو ةيباطخل مكمل يف اغلاب ناك ةنطفو ىأرو لقعو

 ىف عضوو رهمجرزب هجرذاساف هب بعللا ةيفيك | اوركذي لو ىرسك ىلا خيدف هب

 ىف سانلا يوم عق ةاف ىغملا ديهلب مهنماثو «دنهلا ىلا ثعبو درنلا هتلباقم

 ىرسك ىلع ارمأ ضرعي نأ لدحاأ دارأ أذاف زيووبأ ىرسلل 11آ10ك ناكو ءافغلا

 ىنعمللا كلذل لعج ىنح هل لذبو كيهلب ىلا رمالا كلذ ىفلا هبضغ فاخو

 عناسص موميعسأتو ءرمالا كلذ ىردح فرعذ هيدي نبب هب ىنغيو ًانوصو اًعش

 ذاحرف مثرشاعو «عبارلا ميلقالا ف نيسيمرف ىف هتعنص ةقدو هركذ ىنايسو ريدبش

 نوتسيب لبج بقني داراو نآالا ىلا ةيفاب كو ىيريش رصق ةيقاس تح ىذلا
 مهل لاقي عمج سراف ضرابو < ىلاعت هللا ءاش ىرأ كانه أطوسبم هركذ قئابسو

 وغو ركروك نب ىدنلج لسن نم و ا ا وو واوا + ةرامع لآ

 وطء اوضعيب بدم مارد نكد ديجملا 0 ماع هللا هركذ ىذلا

 © ىفسلا روشعو ركجلا

 كرتلا دالبل ةمخاتم رهنلا ءارو ام دعب ةريثك دالب ىلع ةلمتشم ةيحان خناغرف

 ةربص سانلا ىسحاو ةفينح نا بهذم ىلع.ظئابدو.ةاناضآ سانلا لا نم اهلعا



 ( هن )

 نب روشالا نب سراسفب تيس رحجلا اهبونج نمو ناسارخ ةزاغم اهلامش نمو
 رضاطصا قاتسرك 'اهدوب ةدشل هكاوفلا تينت ال عضاوم اهب مع ون نب ماس

 اهلها اماو ناسرغالا قاتسرك اهرح ةدشل ريطلا اهنكسي ال عضاوم اهبو

 رهشناريا ىهسي ىذلا عضوملا ناكس ثرومهط ىب سراف لسن نم غانا !اوركذف

 ىسهتنم ىلا جلب رهن نيب ام سماقلو عبارلاو تلاثتلا ميلقالا طسو وهو
 ىضارالا ةوفص 4 دودمل هذهو سراف رحكإ ىلاو ةيسداقلا ىلا ةينيمراو ناجبرذآ

 برغم لاو قرشملا لها هب ىذاتي اع اهدعبو ميلاقالا بلق ىف اهطسوتل اهفرشاو
 نادبالاو حاولا ءآرالاو ةكحصلا لوقعلا باتا اهلعاو لامشلاو بونللو

 سانلا ىسحا رت كلذلف ةعانص لك يف ةعاربلاو ةغيرظلا ليامشلاو ةميلسلا

 هرومالا ريبدتب عفرعاو اةالخأ عبذعاو اهيوبلم عنسحاو اناحبا عفأو اهوجو

 ثرموبيك مهلوا ناك ةنس فالا ةعبرأ رئاعلا رما اوكلم سرفلا نأ خيراوتلا ىف ءاج

 نالبلا اورعف ورب باطخل ىب ريع ةعقو ىف لق ىذلا رايرهش نب درجدؤي مرخاو
 نأ دموق رماي نأ دواد ىلا ىحوا ىلاعت هللا نأ ربخل ىف ءاجو «دابعلا اوشعناو

 كولم ةريس ىسحو «ىدابع اهونطواو ايندلا اوريع هناف مجتلا اوبسي ال
 نم ةجدقلا ماظعلا ندملا نأ ىفخ الو مجتلاو برعلا بنتك ىف ةنودم سرفلا

 راثآو ةريياس ايندلا ىف هناسحاو هلدع رابخاو عنامماب ةاهمم اهرتكاو عئانب
 ءىت ىف دجوي مف سفنأ ةرشع هيف نأ سرفلا معز ءةرهاظ نآلا ىلا متتاراعع

 ديشمج ىب نابقيك نب نوديرفا علوا اضيأ سرفلا ىف الو علتم فانصالا نم

 فسعلا نم ةولم تناك ام دعب ناسحالاو لدعلا نم اهالمو اهلك ضرالا كلم
 اهّدر سانلا لاوما نم كاحضلا هذخا امو بسارويب كاحضلا ملظ نمرؤللو
 نأ باسنلا ضعب ركذو نيكاسملا ىلع هفقو ابحاص مهل دجي ف امو اهباكعا ىلا

 كلم هنال ريزعلا هبانك ىف ىلاعت هللا هركذ ىذلا نينرقلا وذ وه نوديرفا

 ردنكسا #يناثتو < ناسحاو لدع اذ ناكو ىلاعت هللا ةدابعب رماو برغم او قرمشملا

 صاوخل ملع فرعو مولعلا لصح اًميكح اييظع اكلم ناك ىمهب ىب أرأد نبا

 نيصلاو مورلا كولم هل داقناو هيارب لعيب ناكو هرزوتساو سيلاطاطسرال ذملتو

 ناورشونا متلاثو «رهشا ةعبسو ةنس نوتلثو ناننتا هريعو تامو كنهلاو كرننلاو

 مورلا ككولم هتئداهو هتكلم تمظعو هدونج ترثك ريخل ىرسك ذابف نبا
 لداعلا كلملا نمز يف ثدلو لآ هنا مع ىنلا نع ىورو رزشلو دنهلاو نيصلاو
 ملعيل مولظملا اهكرججل هباب ىلع سرج اهيف ةلسلس قلع هنا ركذ ام هلدع نمو

 مارهب مثعبأرو < تاكر تح ام نيبنس عبس اهيلع ىناذف ةطساو ريغ نم هروضح كلما
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 نم ىلع در وه لاقو نابضغلا هبش هسار اطاط ىفاشلا ىار بتكا تلق
 «ءيفاشلا بنتك تبتكو رصم ىلا ايورلا اذه رثا ف تجر ىنتتس فلاخ
 امب ئيلعف كردت ال ةياغ سانلا ىضر ىيفاشلا ىل لق ناميلس نب عيبرلا لاقو

 سانلا دنع لج نارقلا مّلعت نم نأ ملعاو حاضر ىلا ليبس ال هناف كحلصي

 قر ةيبرعلا ملعت نمو بيع وكلا مّلعن نمو هنا تيوق تيد ملعت نمو

 رف نصي رث نمو هردق لبن هقفلا ملعت نمو هيار لزج باسهل ملعت نمو هعبط
 باتك ىف تارق روصنملا نب دمحم لق مىوقتلا هلك كلذ كالمو هملع هعفني

 ىفاشلا طخ ىروباسينلا ديح نبا ماط
 ئقبفوسم رديغل اركنش الو أنجح مدضيبباخ:زهفوبلا يجبر هرغلا قل |

 قسلغسم باب لك خفي كيلو عساش ءىث لك ندي دلل
 قاكصف هيدي ىف مئان ادوع ىوح دودج ناب تمس اذأو

 ققحخ ضاغسف هبرشيل ءام ىقا ًامورسح ناب نعمس اذاو

 قحالا شيع بيطو بيبللا سوب هنوكو هاضقلا ىلع ليلدلا نمو
 لاق نحصأ فيك هل تلقف هنتوم ضرم ىف ىفاشلا ىلع تلخد ىزملا لاق

 ايقالم لامعا هوسلو ًابراش ةينملا سالكو اقرافم ىناوخالو ًالحار ايندلا ىف تحجضا
 ىكب مث اهيزعاف رانلا ىلا ما اهينهان ةَنِمْل ىلا ريصا ىردا الف !دراو هللا ىلعو

 لوقي اشناو
 املس كوفعل ىنم اجرلا"“ تلعج ىيماسم تقاضو ىبلق ىسق امو
 0اطابملا اكرنعت زاخو طر كوفعب هتنرمف انودلف ا ئقت قيطاينعت

 امهكتو كت وف كدوجو“ لون م "5-5 نع وفع اذ تملز امو

 ©ةنس نيسمخو عبرأ نع نيتيامو عبرا ةنس قمل روج أ بهذ
 ةيواجتم راجشالا ةرضن هايملا ةريثك قو قشمد اهتبصق هلا ةروللا خطوغلا
 رشع ةيناسمث اهترادتسا نانلل ةرضخ ناصغالا ةقتلم راعزالا ةقنوم رايطالا

 اههايمو اهناهج عيمج نم ةيلاع لابج اهب طيح روصقو نينتاسب اهلك اليم

 ةمجا ىف اهلضاف بصنيو رهنا ةدع ةطوغلا ىف ٌلتتو لابدل كلت نم ةجراخ
 دالب هنا كو عرازم اهب دجوي ام لق ةلصتم راجكشاو راهنا اهلك ةطوغلاو كانه

 كغصو قشمد ةطوغ عبرأ ايندلا نانج ىمزراوشل ركل لاق اهنسحاو هللا

 000 ةطوغ اهنسحاف اهلك اهتيار دقو ةلبُألا ةريزجو ناوب بعشو كنقرم»
 اتسزوخ اهبرغ نمو نامرك اهفرش نم اهب طيح كل 8 ةروهشملا يحانلا سياف

 : 4# كوفع وح ىاجر 5) «4وفعتو دوج



 ( اه*)

 الآاسو دما اهنا باول ديبا ةارما اناو.هما تدلو دما .نم تيدف تلاقو .ًامالغ
 ثلاتلا ىلعو مجإرلا ىناتلا ىلعو لئقلا 2ثدحا ىلعف ةارماب اونز رفن ةسمخ ىع

 نز كرشم لوالا باودمل ىت بجج ال سماخل ىلعو لد فصن عبارلا ىلعو نم

 دلل هيلعف ركب تلاثلاو مجرلا هيلعف ىصح ىناتلاو هلتق بجي ةملسم ةارماب

 ةارمأ نع الاسو ءديلع ءىت ا نونج* سماخلو للذل فصن هيلع كول عباولاو

 علا 5 و كاين امييلع بج اف .اهوطولاف رك وشو اهيبطو ىلع اًولمي برب

 ءاييلع 0 0 كن لوا جيلا ا ا تناك نأ 00 امأو

 تللطب هراسي نعو هنارمأ تقلط هني نع ملسف موقب ىلصي لجر ىع الاسو

 ىأر هنيج نع مّلس امل باول غرد فلا هيلع بجوف ءامسلا ىلا رظنو هتولص
 وو ننزل الجر

 اوف ةلابش نع نفل كيرلا هنجوز هيلع تمرح هرفغس نم ملل لقو أرق ىلصملا

 هيلع لحث لالهلا ىارف هاهسلا ىلا رظنو ةولصلا ةداعا هيلع مولف مد هبوث ىلع

 يداو اصعب لجر سار برض لجر نع الاسو: ءرهشلا سار ىلا لجوملا نيدلا

 ةسيرضلا كلت نم سركلو ميشايكل فيفجتو هينيع ىدحا باهذ بورضملا

 رث نان سمشلا لباقم ىف ماقي باول ةباتك بنكي وا ءاها هلك كلذب ىمويف
 هناسل زرغيو قداص وهف لعفني رث ناف قارخل مشيو قداص وهف هسار قرطي

 رفن خعبرأ هع رو ا موقب ىلصي مامأ نع الاسو < ةداص وهف مد هنم جرخ ناف

 ب هنيجم ىع مامالا مّلس املف مامالا نيب نع كصف لجر دجسملا لخدف

 دجحاسملا مدعو ةعانل ندلجو هتارما طخاو مامالا لتق هلف لخادلا لجرلا

 هلتقف كللبلا ىف هماقم احا فلخو رفاسو ةعقبلا كلت ريما لخادلا نأ باولل
 اًبصغ ريمالا راد فخاو لئاقلا اكن ىف ريمالا ةجوز نا ةعاجل دهشو ىلصملا
 دنم هتحوكنم ضذطخاو هلتق هلف هفرعف ريمالا ةآر مّلس املف !ادجسم اهلعج
 كرد هلل ديشرلا لاقف «تناك امك اراد دجسملا درو اروز اودهش نيذلا دلجو
 سلجم نم ىيفاشلا يرض ةعلخو رانيد فلاب هل رماو كنطفا ام سيردا نبا اب
 (قبي من هلونم ىلا ىهتنأ املف ةضبق ةضبق قيرطلا ىف ر بناندلا قرفيو :فيلخل

 «ءهمالغل اهاطعأ ةدحاو خضبق هلأ دعم

 ذا مع هللا لوسر كدجاسم ىف !دعاق تنك لاق ىنزورملا رصن هللا دبع وبأ ىكحو

 هللا لويسر اب بنكا هل تلقف مانملا ىف معلص هللأ ٍلوسر تيارف ةافغا تيفغأ
 ىتيرددح قفأو ام بنكا لاق كلام ىأر بنكا نلف ال لاق ةفينح نأ ىأر
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 مريعطبو :دالوأ انهو هبعب ب كلذ ىع نمالقل فقايك م هديجا ىنح اماعنج

 ناكو تيسيملل ةما تناك 9 ةارما نأ باول هتارما رخالا ىلع رج تامو

 رخالل تّدحو اهدحال لح ف اهناو ةدحاو ةلاح ىف ةارما ابطخ نيلجر نع
 ىكلذك ناك ام رخالاو هل لح الف ةسماخ قو عبرا نيلجرلا لحال باول
 هلهال لاق عجرو :جاح جرو هلونم ىف تا ميذ لجر 0 ىنالاسو ءول نلف

 00يزر ايضا ع برع لاق لني يف او تناهوم نلع' تمزح هاو

 اضيأ ا نس دلع ل قف نيل يك يبذحأا لأ لف الك داع ل

 ااهالخ ب 1 اهقلط ةارملا ١ هذ نا هاش هل هلك وس رن لاك تاو

 لبق اسهعلاخ جوولا اذ ن نأ مث تجورنف عض ولاب اسهتاذلع تضقنا تعضوف

 اسماخو اعباز تدرا نأ اذكهو رخآ اهب جوزنف اهيلع ةدع الف لوخدلا
 قالط وأ ثفنح ريغ نم ةنس هتارمأ هبلع تمرح لجر نع ىلفاللسو ءاسداسو

 هتارما لون ملف ميدل اكردي ملف نيمرح اناك هتارماو لجرلا اذه باولمل ةدلع وأ

 ءاهجوزل تلح لبقملا ماعلا ىف ممل نم نعغرف اذان لباقلا ماعلا ىلا هيلع مرتك
 اناجوز انهو انيجوز ىنباو انينباب ابحرم انلاقف نيمالغ انيبقل نيتارما نع كانو

 ناكن و ناب ةجووم امهنم ةدحاو كو قيس نيتارملل ع نأ باولل

 هيلع اير جيبلجر نع الاسو ءاهاجوز ا اههيجوز ىنبأو امهينبأ ن .رامالغلا

 ناعيطم ايفو كالاويغل الو نادم نع الاَشو + غولبلاو لقعلاك ىف بوجو

 برش لجر نع الاسو < مع مدل ةكيالملا ةدج» هذه باولأ ةدحسلا هذه ىف

 نم ةىثن هيقاب ىف عقوف فعر هنا باولمل هيلع قابلا مرحو هاملا ضعب زوك نم
 اهباصأ تالا اهجوزو ةراكبلا تعدأ نارما نع السو ءهيلع مو مدلا

 خضيب اهلمك ناب ةلباقلا موث باوذمل رمالا اذه (قيقح ىلا ليبسلا فيكف

 ملس لجر نع اللسو «تقدص بغت ل ناو ةارملا تبذك ةضيبلا تباغ ناف

 وأ هينقرخ وأ هينقنف وأ هيناكاف نأ قلاط ثنا اهل لاقو اسيك هنجوز ىلا

 ام وأ حلم وأ ركس سيلتا ىف نوكي باول هيغرفت مل نأ قلاط تناو هينقرح
 تسلبيق ةارما نع السو سيلتا غرفيو بوذيل راخل هاملا ف عضيف امههبامت



 ( ادا )

 باطخل نب ربع مايا ىف نايفس ىنا نب ةيواعم اهكاف نالقسعو ةَدَغ نيسورعلاب
 ةنس اسهب كلو يفاشلا سيردا نب دمح مامالا دلوم اهنا ًارججم اهافكو

 ةداسبعلل اتلثو ملعلا ليصخل اناث ثالثا ليللا لعبجج ناك هنا ةيامو نيسمخ

 ءةولصلا ىف كلذ لك ةمتخ نيتس ناضم , هوك وسن سحب

 :يولعلا ما ليم ابيه ايان ايزيق ا دوشرلا ردا كيت ىميلا لماع نأ ىكخو

 ةدايشرلا ىلا :ليخت راهظتسللا يني ىلا دطيلا داملا راش للا نوكيا ستتو

 هيلع ًانابضغ ناكو يفاشلا راضحاب سيبشولا ىرما لاقو عيبرلا ىب لصفلا تّدح
 رد فالا ةرشعب هل رماو همركا هآر املف اميش ارقي وهو هيلع لخدف هترضحاف

 دنع ارقت تنك اهب ىنربخا هللا دبع ابا اب تلقف ًانمآ رخو افياخ لخدف

 هللا ىبع نع عفان ىع كلام ىب سنا اهب ىنتدح تاملك اهنا لقف كلوخد

 لاقف ىل اهبكنا تلقف باوحالا موي اهارق هنا معلص دللا لوسر نع ريع نبا

 ةفاعو ةفآ لك نم كلالج ةكربو كتراهط ةمظعو كسحق روغب نوعا ىلا هللا

 تنناو ذوعأ كبف ىنذايع تنا مللا ريخ ىرطي فراط الا سنالاو ىِلَل ىراطو

 ةنعارفلا ديلاسقم هل تعضخو, ةربابلمل باقر هل تلذ نم اب ذولا كبف ىنالم

 كركذ نايسنو كردس فشكو كيزرخ نم كلالج مركو كهجو لالجب ذوعا

 يىنعظو ىرارقو ىمونو ىراهنو ىليل ىف كفنك ىف انأ ىهلا كركش ىع بارضالاو

 اهجركتو كئامسال ًاهيزنت تننا الا هلا ال ىراثد كوانثو ىراعش كركذ ىرافساو

 انيلع برضاو كباقعا رش نمو كيزخ نم انبر اب انرجا ميرللا كهجو تاحجسل
 ظفح ىف انلخداو ىكنم ريخ اسنعاو كباذع تايسانقو كلضف تاقدارس
 الأ فياخ اهلوقي ال تاملللا هذه تبرج سقو ءنيجارلا محرا اب كتيانع

 ناكو ءهملع ةرازغو هلضف فرع امل همركيو هبرقي كيشرلا ناكو ىلاعت هللا هنمأ
 دي ىلع اهوثعبو ةليسم ىيرشع اوبتر ىسح نب دمحو فسويوبا ىضاقلا
 اهيكح دارا نم لاقف اذه ىلع كلج نم هل ىفاشلا لاقف امهباخصا نم ثدح

 ىلأ تّنعت نم اذع ىفاشلا لاقف مالغلا دكسف ملعتم وا تذعنم لاقف
 ةفيلخل ربخاف تدل ىلا جردلا درو اهظفحو اهيف رظن مث كمحاو فسوي
 رضحاف هب افرشعاف جردلا لاح نع ايهلاسو !ديحتو فسوي ابا رضحاف كلذب

 ىنالاسي امهل لق نينموملا ريما اب لاقف لضفلا كلو اهماكحا نيب لاقو ىفاشلا
 لاقف اهر اضختسإ# ع نع أرجكف هللا (نقيفوتب اهباوج ناعمسيو اةندحاو ةدداو نع

 تييعط نأ سا رج 010. ت0 انأ يفاشلا

 "إ ه.5.6.4 كركذ 1) «.ظ.© كدابع :8) ©«.5 اهراهظتسا



 ( ا66)

 للفم لمح نأ سمش نبيع بياجت نمو ,جاشلا نم هريغو مسوعلا تسببت

 سيلو ناسلبلا عرز اهبو ىنفت امو دالبلا نم اعريغ ىلا اهتراجح مالسالا لوا
 نيعب ىسادنالا دماح وبا لاق هنهد اهنم يركاسيو ةرجاش ايندلا عيمج ىف

 ماسخر نم ةدحاو ةرخص نم ةرانم اهب مع ناميلسل نيل اهتلمع ليئامغ سمش

 ساحجنلا نم ةاشغ اهسار ىلع عارذ ةيام نم رثكا هعبرمو داوسب طقنم رجا
 ربرس ىلع ىمدأ ةروص هيف ءاشغلا كلذ نم سمشلا علطم ىلا ىذلا هجولاو

 ةهاسشغلا كلذ تحت نم عشرنابو نامداخ امهناك ناتروص هلامشو اي ليك

 كلث نم هليسم عضوم ىلع رضخالا بلحطلا تبني ةرانملا كلت ىلع ةام أدبا

 الو راهن عطقني الو رحقلا كلذ ىّدعتي الو عرذا ةرشع رادقم لزنيو ةرانملا
 سيل هناذف كلذ نم بجكتاو ةرضصلا كلت ىلع هاما ناعملاىرأ تننكو لاق ًاليل

 ©ةيفشل رومالاب ملعأ هللاو رابالا نم هبرش ناك امنأو نيبع الو رهن ةنيدملا كلت برقب

 قل لطؤباو هنجلزللا(لالعبم بتكلانبا بشن ىوواب انك كيتسمرطلال ناهدج نايرغلا
 ةاجنلا الا ناتجاح هل ىضقت هنا الا لق لصي رث نمو امهل ىّدصي نأ امهب رب
 ةيقيرفا نم راصق لبقاف ةهرب كلذ ىلع ىناذ لتقي رق لال ىف ىنمت ام ىطعيو كلملاو
 هل لاقف كلملا ىلا هورجو سرمل هذخاف لصي مثو امهب رف ىيدكو هل راج دعم
 تيبحا ةيقيرفأ نم بيرغ لجر ىلا كللأ اهيا لاقف ىلصت نأ كعنم ام كلما

 ةعكر فلا امهل تيلصل تفرعولو ًاريخ كفنك ف بيصاو كلظ ىف نوكأ نأ
 عوضتو ربداو راصقلا لبقاف كلملاو لتقلا نم ةاجنلا رمغ تبش ام لك نون هل لاقف

 اديربو رانيد فالا ةرشع ديرا لق صالخل ىع سبأ املف اًميش هدانا اف عضخو
 كابا امانا قر ءينيزفا لا قع قمتم نا ىيزا اهيربلا لاف رضحلأف انيما
 اذهب مكنم دحاو لك برضا لاق ةيناثلا نع هل لاق هلها ىلا ملستو راصقلا نالف

 كئكلذ نود ةتلاثلاو اسطسو ةيناتلاو ةديدش اهادحا تابرض ثلث ىيدلت١

 كابا ةنس عطقت ال نأ ىرذ اولاق نورت ام هئاسلجم لاق رث ًاليوط كلملا ثكف
 هب برضو نييدللا راصقلا عفرو ريرسلا نع كلملا لونف كلملاب لاق ًادبت نمي اولاق

 ىرعش تيل لاقو هيلأ هسفن عجر رق ىلملا ىلع ىشغو ههجو ىلع هبكاف هافق

 ةديدشلا نود نتومال ىطسولا تءاجو ةنيه تناك نا هللاو هذه تابرضلا ىأ

 ىلصم هتيار ىلاو لصي رف هنأ نورت فيك انرلا دالوا اب لقو سرمل ىلا رظن مث
 ءام نسب سيقلا ءرما نب رذنملا ايهلتم ىنبو «نييرغلا اومدعاو هليبس اولخ
 8 ىلاعت هللا ءاش نأ هعضوم ىف هركذ ىقئايسو ةفوللاب ءاهسلا

  مكرشبا معلص لق رصم لامر فرط ىلع رصمو ماشلا نيب ةبيط ةنيدم ةرغ
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 لسئافقف نييرصملا لبق نم ىتويلمل ةلودلا رهر اهيلع ناكو ةياعبراو نيعستو
 جيديأ ىف لون ثو اوبلسو اولنقو أرهق منرفلا اهذخان اورجت ىتح ذكع هَ
 مالسلاب ا ةيامممخو نينامثو وف هنس اهح<تتفاف ىيدلا حالص نمز ىل

 ا محازاو نيحلا حالص مناف اهيلع اولزنو جنرفلا داعف ةرملاو لاجرلاو

 ىدذاتو ا حجاور تراثو :كتع ها نك قلخ لئقو لانقلا شا جذوفلا

 ةاليطألا رماف اصضيأ ىيدلا حالص ضرمو ضارمالا هيف رهظو اهنم 007

 هنود اوقدنخو ةكع ىلاوح نم اونكمتو منرفلا اج هقرافف عضوملا كلذ ةقرافمب
 نيدلا حالص مثدواعف منرفلاب طيح قدنكلو ةنيدلاب اطيح منرغلا ناكف

 ةيامممخو نينامثو عبس ةنس منرغلا اهداعتسا ىتح نينس ثلث .2اطح ماقاو

 خكع برقب ىو رقبلا نيع اهب < نالا ىلا غيديا ىف كو نيملسملا اهيف اولنقو
 ثرحن مع مدآل رهظ ىذلا رقبلا نأ نولوقي ىراصنلاو دوهيلاو نواب احروزبب

 © بلاط ىأ نب ىلع ىلا بوسنم دهشم نبعلا ىلعو اهنم بمخ هيلع
 ةراج نيع نيب نأ ىخونتلا ىلع وبا لذ بلح لامعا نم ةعيض ةراج نيع
 ليكيف رش نيتعيضلا نيب عقو اهترف اهاق رك ىرخا ةيرق قو ةبوللا نيبو

 ةراج نيع هاسن بخ رجكا عقو املكف مياقلا ار كلذ اوقلي ناب ةبوللا لعا
 ةبلغ نم نيكتست الو لاجرلا بلظ ىف نهسفناب نلقعي ل تاجربتم تارهاظ
 كلذ دنعف ةلاخ ىلا هنوديغي رجا ىلا ةراج نيعالاجنر رذابتي نا ىلا ةوهشلا
 نك ام حابيقتساب زيبمتلاو لقعلا نهيلا داع كقو نهتويب ىلا داسنلا عجارنت

 21١ ناكو راب رصن نب دوا خلودلا فيس اسيعطقا عيضلا هذعو هيلع

 + طخ اشيا بسكون كلك تديقو
 قرغلا بنا اب ىدوم نوعرف ريوس لس رص تناك ةنيدم سمشلا نع

 اهب اولاق طاطسفلا برقب كو لمرلاب نوعرف تارام نسمطنا نالاو لبينلا نم

 مهييقوبأ نب نسممل ركذ ام اهبياجت نم «سيمقلا فسوي ىلع ايل تلق

 دحعأو لك لوط ساسا ريغ نم ضرالا هجو ىلع نييبنبم نييدومع انهب ع نأ ىرصملا

 نيتعموصلا هبش اهسار ىلعو ةبأد ىلع ناسنا ةروص امهيف ًاعارذ نوسمخ امهنم
 ىف سمشلا ازواج الو امهنم رطقي هاملاو اننكشر لينلا ىرج اذاف سا نم

 ىلا تيهتانأ ةنسلا ىف موي رصقا وهو ىدلل نم ةقيقد لوا تلون !ذاف هاهتنالا
 ومنو ناسطرسلا نم ةقيبقد لوا تلون اذاف هسار بق ىلع تععطقو ىنونللل دوعلا
 7 هسأر بق ىلع تعطقو ىللاسيبلا دوعلا ىلا تيننا خةنسلا ىف موي لوطأ

 امهلفسا ىلا لزنيو ةام امهنم مشرتيو ةنسلا رياس اةيداجو ةبعاذ امهنيب كرطن
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 حالص اهذقنتسا نأ ىلا ةنس نيثلتو ًاسمخ 2دي ىف تيقبو ريق اهوكلمو

 ءةيامممخو نينامتو عبس ةنس ىف اهبرخأ ذكع ىلع مت ام اهيلع مني نأ ىشخت

 هتيم وو ضرأب ةزييزقاب# نوم هيد ا

 3 ا داووخ لانقل 7 نب مرحم ٍياَجعا ثعب خيدق ةيرق 5” 37 ىبا

 اهي وا ملاعب :ييظع 25 راع اهب ءةنيدم 00 ئاصح

 لج نايفصأ نم اجولفم نأ ىركسعلا ديح ىب باقولا دبع هيقفلا ىكح

 قرشلا بنا نس ناخ باب ىلع حرطف براقعلا عذلب ملاعمل مدرك ركسع ىلأ

 الايهب ايرط ليلعلا تيارف تاراردل نم اهب ام ةرثلت ترجهو تعزف دقو

 ناك املف ةليل اهب تابف ملكتي نأ الو بنج ىلا بنج نم بلقني نأ هنكج

 لقتنا بيبطلا هل لاقف ىشمو ماقو اكصف ملكتي اسلاج هودجو .سغلا نم

 ناف ملافلا درب اهتراركك ماقو كتاربا يندر هي كتعذل هنا ناكملا ذه نم ٠ نا

 لحاسلا دالب ىنسحا نم ندر لع قرم فينا 70 09 ةنيدم «طكف

 ةتيدم ةكع قراشبلا لاق ةكع ىاو نمل نوط ثيدحلمل ىو اهرعاو انمايا ىف

 كقو نولوط نبأ اهمدق ىنح ةناصللا هذه ىلع ىكت رف ةريبك رجلا ىلع ةنيصح

 كلذ لثم ةكعل لخاي نأ بحاف اهانبم ىلع طياخل ةرادتساو روص ةنيدم ىأار

 ىذدج هدنع ركذ ىتح هاملا ىف هانبلا ىلا ىدنهن ال اولاقف دالبلا عانص عمجن

 نم قالفأ راضحاب رماو كلذ ناهتسان هيلع ضرعو هرضحاف هانبلا ركب وبا

 اسهيف ىنبو ىربلا نصل ردقب هاملا هجو ىلع اهبصن ةظيلغ ريل بشخ

 ةدعاب اسهطبر سماود سمخ اهيلع ىنب املك لعجو دكيشلاو ةراجكأب اهنلعو
 ترقتسا اهنا ملع اذا ىتح تلون تلقت املك قلعلاو ءانبلا دتشيل ظالغ

 هانبلا غلب املكو اهيبلع ءانب داع مث اهراورق تذخا ىنح لوح اهكرت لم لمرلا ىلع

 بكارلاذ ةرطنق هيلع لعجو اباب اهل كرث دقو هيف هاخاد هلبق ىذلا طياشمل ىلا

 ةنيدم لثم مظعالا رجلا نيبو اهنيب ةلسلس رجتو انيملا لخدت ةليل ّلك ىف

 بوتكم همءاو بكارلاو علذل ىوس رانيد فلا هيلا نولوط نبا عفدف روص
 عسيس ةنس ىق منرفلا اهذخا ىنتح نييلسملا ىديا ىف لون رثو روسلا ىلع
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 نم اهب جرخ هناو هللاب دضتعملا نم هننبا وز هيورامخ ناك نولوط ىب دجا

 ةيييس عادول هيلا تن دوو أرصق عضوم ا ا!ذه ىف ةسابع تلعف قارعلا ىلا رصم

 داما انرهتك ةبيط ةديلب تراص ىاح هتراع 2 تدبز 3 ب احق اهيخا

 ءىنن ىو ب امم ام ربيطلا نم هيلا ىواب عقنتسم اهبو رصم تاعزنتم نم راجشالاو

 اهلا بورخل رثكي لماللا كلملا ناكو اذج ريتك اهب ديصلاو همييد نم

 ولح بذع اهالمو بيط عي 0 ا وعلا

 أولصو ايل 9 اينما»- طخحقلا كر رصم أولدصق ا 55د مناوب يا ١ لبق

 بوقعي دالوا نأ فسوي ىلا و بحاص بتكو كانه اونكسف اهييحاون

 أولع هل نذا نأ ىلذ هباصا ىذلا طحقلل كلبلا نوديرب اودرو دف ىاعنللا

 اهبو هنسخ نادلبلا رياس ىلا ليك ىشيرعلا نامرلاو ريتك ؟ىت سيصلاو

 ناقهد نم ردغأ لاقي للا هب برضي اهناقهد ردغو رمتلا نم ةريتح فانصا

 دمح# اهب لتقو رصم ىلا هايارس ثععب ةيوعم نأ عمس امل ايلع نأ كاذو شيرعلا

 ةيوعم غلبف فيتك شيج ىف اهيلأ هذفناو رصم ىخنلا رئشالا ىلو ركب نا ىبا

 كرستا ىناف رتشالا ف مسلاب لتحا لاقو شيرعلاب ناك ناسقعهد ىلا سدف كلذ

 بجتا ماعط ىا ناقهدلا لاس شيرعلا رتشالا لون املف ةنس نيرشع كجارخ
 اف ةيرش هنم لوانتف اهاص رتشالا ناكو ًالسع هيلا ىدعاف لسعلا اولاق ل

 © غونفأو هباكتأو ناقهدلا ىلع دعم ناك نم ىناذ فلن ىنح هفنوج قو كالا

 اكل 2جلنا ةاونجلالةوبلتر قوي وانما اتسرو زدنهفق اهل بلح برقب ةديلب رأدع

 ىلعرذ اذا اهبارثو الصأ برقع اهب دجوي ال هنا اهبياجت نم ةبرتلا ةجد

 © ًالصا ماوهلا نم ؟ىش اهب سيلو تام برقعلا
 اسهل لاقي ناك نيطسلف لامعا نم ماشلا ربح لحاس ىلع ةنيدم ىالقسع
 نالقسعو ةزغ نيسورعلاب مكرشبا معلص هللا لوسر لاق اهنسح ماشلا سورع

 دي ىف لوت رو نايفس ىنا نب ةيوعم دب ىلع باطخل نب ربع مايا ىف جثتفا
 ىكح :يايسخو نيبعبرأو نامت نس اهييلع جنرغلا ىلوننسأ نأ ىلا نيملسلملا

 اهونكشاو نالقسع روس ردق اهولع ابكرم اوذخأا منرغلا نأ راجنتلا ضعب
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 لاق ةفيلح وبا ىتذح لاقف هتام ىناربطلا لاقف دحأ دنع سيل ثيدح
 بويا نب ناميلس انا ىناوبطلا لاقف ثيدلمل ركذو بويأ نب ناميلس انثّدح
 ىبا لق ىلاسعللل لجن كدانسا ولعي ىتح ىنم هعمماذ ةفيلح وبا عمس ىتمو
 ليق مىه حرف امك هل تاحوفو ىاربطلا انآو ىناربطلل ةرازولا نأ تددوف ديعلا

 نع نيتيامو نينس ةنس وتو ةنس نيعبس اهب ماقاو ناهفصأ درو ىناربطلا نأ
 ا نس بام

 نب سوسطب تيم» ةليلج ةنيدم بلحو ةيكاطنا نيب ةنيدم سوسرط
 اهتاراع دّدج اهيلا ديشرلا لصو امل اولاق مع حون نب ماس نب نقيلا نب موولا

 نيوسر لزن مث ىاذيهلا دحأ نب دمح لذ ىدنخو روس اسهلو اهرهن قشو
 روفغف اهدصق نا ىلا نيملسملا روغت نيب تناك اهنال نيحلاصلاو داحزلا ىطوم

 نم لجر اهيف ع ميظع ركسع ىف ةيامثلتو نيسمخو عبرأ ةنس مورلا كلم

 ىلع هيلا ملس مورلا ةمواقم ىع روج تايولا ىبا هل لاقي ةلودلا فيس لبق
 هادا عم ماقملا دارأ نمو ضرعنني مث هعاتم اهنم بخ نم نا طرش ىلع نامالا

 السلا نم اوذخاو اسهدجاِسم أوبرخ ةنيدملا رافللا لضد املف لعف ةيردل

 1 ىراصنلا نم دحأو ُّك ذطخاو ل ىنب مابا نم اهيف عمج ناك ام لاومالاو

 1 وو وست وح سف اهبحاصت قلطي مثلو نيملسملا نم لجر
 تلصنتاو هدلو لجرلا تعنم نم ىهنف مثدالوأ تاهما نيملسملاب دعاقتو اهيف

 يق _سوسرط لزن رثو ًابكاب هدلو عدويو مورلا ركسعم ىلا لجرلا ىتايف اهلعاب

 امل ىومابللا هب لون ند ىح نم هنا اوعز عيطوم اهب «ظياغلا هذع ىلا ميديا

 ىلع اسسلاج نوماملا ناكو هافصلا ةياغ ىف اهوام نيع كانه ناكو مورلا أونغ

 ةخكمس هي اذان اهوجرخان اهجارخاب رماف 32 رذ رادقم ةكمس هاملا ف ىارف اهفرط

 هاملا تاشاشر تدعقوف ءاملا ىلا تداعو تبتوف ةضفلا لثم هاضيب ىسملا ةياغ ىف

 نومام او اهوجرخاف ىرخا ةرم اهجارخاب رماو بضغف نوماملا بايت ىلع

 ناكللا ىلع نومام ا ىناف اهيشب رما مث كيوشن ةعاسلا لوقيو اهيلا رظني

 ءىش لوانت ىلع ردقي رث وهو ةيوشم :كمسلاب هخط بحاص قاف ةريرعشق
 رعاشلا لاق تام ىنح هب رمالا لتشاو اهنم

 :سوساملا هكلم زعأ ىف نوماملا نع تنغا" موجنلا تيار له
 © سوسطسب هابأ اورداغ ام لتتم سوسرط ىنصرعب ةورداسسم

 تنب ةسايعب تيمس بيطلاو ىسلمل ةياغ ىف رصم ضراب ةديلب خسابعلا

 ”) « تيعا 1 ©« سوماملا هزع
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 اولئاكدف املا. نع. ماشلاب لها نما نخا عنج.ال نا لع رمان( فيديا ق.تراص
 ناكو رغبص/ نرخ نريئلفزلا عير السوكلذ بى ناكو ضعبب مضعب طلتخو هنم نوقسب

 نوعبس نيبناسلل نم لتقو غلا نيعسن ىف ةيواعمو اغلا ىنيرشتعو ةيام ىف ىلع

 #0 خسمخ ةيواعم باكعأ نمو اقلآ ن ورشعو ةسمخ ىلع باكا نم افلا

 ناكو وبناب همر عب وستر دو و ةسمخ لداق ىلع مو كو اغلا

 ا ةعقو نيعسنت عياقولا تناكو مابا ةرشعو موي ةيام َنيقصب ماقملا ةّدم

 انفيقت نوؤفو دفليش قاهر يلص وو اج نألا انا لقلب وقلق رش اعرق طلا
 رساب ىب راسع لتق نا ىلا يع نبأ مد ديرأ لوقي ةيواعمو مرلا ىلع نامتع

 سسانلل رهظ كلذ ننغف ةيغابلا ةيغلا كلتقت هل لق ىنلا نا اوعمس ةباحصلاو
 خبواعم موق ىلع أ اوقيض ىنح لانقلا ىف 2ك يج م مو لذيف ةيواعم ىغب

 لاشقلا نوع لص موق عم عنتماف هللا باتكب انيضر اولاقو فحاصللا اوعفر كلذ دنعف

 رهغل ىار ال كلذ ىنع ىلع لاقف اوققاو اف ٌدلطاب ةب نيرا وح ملك لع لاقف
 0 اك ةر وه نم خصقلاو نيش كك ومالا لاف عاطم

 لكشلا ةتلثم ىو :يقيرفال ةلباقم برغملا لها ريارج نم ةميظع' ةريرج ةيلقص

 ىرقلاو نادلبلا ةريتك ةنيصح قو مابا ةعبس ةريسم ىرخالاو ةيواز لك نيب
 ةيشحولا تاناويكألو منغلاو رقبلاو راخلو لاغبلاو ليخلا نم !دج- ىئاوملا ةريتك

 ةضفلاو بهذلا ندعم اهبو ةّربا وأ كرب وأ بانب داع اهب سيل نأ اهلضف نمو
 نحعمو جازلاو لكالتاو هللا رحم كلاب كر هيي ونكلبوا هامور وويندكماو

 ىلع هكاوفلا عاوناو عراؤملاو راسجاششالاو هايملا اهبو قيبؤلا ندعمو رذاشونلا
 ةليلق تناكو نارفعولا تبنذ اهضرأو قريش الو ءانش عطقنت ” اهعاونا فالنخا

 اهيلا ةيقيرفأ لها برهف ةيقيرفا كالب نوملسملا تف أ ىلا ركذلا ةلماخ ةراجلا
 نيملسملا دي ف تيقيف نومالأ ةيالو ىف بلغالا ىنب مإبأ قف تاكاف ىنح اهوربيعو

 ةكاسنت لاسبج ةريوذل هذهبو ء جيديا ىف نالا قو رافللا اهيلع 0 رق ةديم

 اهيبلا قانشي وهو لسع ما لآقو خيبيجع ةهونو ةير امجاولوناو ةرب

 اهراكذت سفنلل ميهي نووبساهيبلاو :يلم نكد

 اهرابخأ تشدحا ىلاذ ةنج نم 5 5520 ناف

 نم ةولم ىو مابا ةسمخ ةريسم اهرطقو اموي رشع ذائس ةريسم اهرود نأ يكذ

 نموعو ةناب رصق هل لاقي لبج اهب هكاوفلاو عرازملاو راجشالاو هايملاو تاريخأ
 نيبتاسبو عراوم اهلوحو ةخاش ةميظع ةنيدم لبخل اذع ىلع ايندلا بياجم

 هلا اهلا (قيرط ال ةنيدملا باب هيوكج كلذ ل ءاوهلا ىف ةقفاش ىو ةريتك
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 قيسفمللو ولدلاب تبج ثناو ليبح الو ولد الب تءاج ةيبظلا نأ لوقي اقتناع

 © كيلجر ندحن' نم داملا عبنل تربص ول كينلمل ىل لق دادغب ىلا تعجر املف

 قرح اليملاو نالبج ببيتك ي .طاطسفلا نودج ” رصع ةيحان نيعنقلا
 ةفرشم هيلع ناسنللو هيبناج نم لينلا ىلع ةعراش ىرقلاو ندمأو امهنيب

 قارسعلا ضرأ نم ةرصبيلاو طساو نيب اهب ءىث هبشأ قدح هيناوج ضايولاو

 رويطلاو ساسنلا ىقوملا نم ةولغ رياغم اهلابج ىف نأ اهنم ةيدق راثآ ديعصلابو

 لادعالاب ةهيبش ناتكلا نم ةظيلغ نافكاب نونقكم ةعيمج ناضل ريئانسلاو

 ىلع فوفلم دولوملا طاق هنيه ىلع نفللاو رصم نم شامقلا اهنم بلج هلأ
 هنم ريغتي ل هدجت ناويلل ىع نفللا تللح !ذاف ىلبت ال ةيودا هيلعو تيبملأ

 باصضخ رثا اهلجرو اهدي ىفو اهنفك اوذخا ةيريوج تيار ىورهلا لاق ةىن
 ىف ةروقنم اروبق اودجو امرف رابالا اورفح اذا ديعصلا لما نأ ىنغلبو مءاندل
 نأ دعب د3يتني داوهلا هبرضي هذع فشك !ذاف 7 رجح اناطغم ضوخلاك ةراجكا

 قوما ءالوه سور نم جوي ىرصملا ىايسوملا نأ نومعريو ةدحاو ةعطق تناك

 تايعابر اهنا ةيورضملا ريناندلا اهناك ةراجحح اهبو ىسرافلا ّيدعملا نم وجا وهو

 اسهخسم غلا هموقو نوعرف ريناند اهنا نوعزب انج ةريبك هو ةكسلاك اهيلع

 © ةلاوما ىلع سمطا انب 7 مع ىدوم ءاعدب ىلاعت هللا

 ىسنب ةرقب تعيب اهب ىورهلا لق سيبلب بوق رصم فوج نم ةيرق تمص
 نآالا ىلا ةدوجوم ةبق اهيفو لئاقلا روهظل اهحذب ىلاعت هللا رما هلا ليئارسا

 8 سانلا اهروزب ةرقبلا بقي فرعت

 نم تارفلا ىطاش ىلع ةقرلا برقب مورلا ءاسنب نم راوبلا ةجحق ةيرق عيفص

 ىف سيلو نيخسرف وح اهلوط روزب تاذ ةفتلم ةضيغ اهيلي امو نرغلا بنا

 كلذ راسو ةراجكاب شورغم دحاو قيرط الا ءاملا ىلا قيرط نيخسرفلا كلت

 كلذ أ ثسعب تارغلا ربع اهبل نأ ةخيواعم عجم انفو خفتلم د بوح

 اوسع ىلع ثعبف هانا نم ىلع باكا عنميل فالا ةرشع يف روعألا بأ يبطل

 ناك متينا نان لاتقلا لبق مكيلا رذعنل مكيلا انرس انأ لاقذ ناحوص ىبا

 كيلا بجتا ناك. ناف هاما نيبو اننيب َتَْدَح دق كاراو انيلا ٌبحا و

 [فلعف براشلا وه بلاغلا نوكي ىتح ءاملا ىلع نولتتقت هل انج ام عدن ن

 ىلع مغف ىكلمذلب هريخاو ىلع ىلآ عجرف ى دنبأ أر مكينانتس ةعصعصل ةيواعم لاقف

 بهذ اوكجصا ايلف شطعلا نم هتليلو هموي ىف سانلا باصا امل ً[اديدش اًمغ

 ىتسصح ةعيرشلا نع روعالا ابا اسكوكأو عجاشالا نب رتشالاو سبق نب ثعشالا
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 سارلا نم ىنبيجتنو لجرلا نم كمّلكا اموي دل لاقو ةعاسلا مايق ىلا كتلهما

 لاق ناسح نىب كيلولا ركذو اهنرق ىهد اهفالظا تبيفح اذا قبلا !ذكه لاقف

 لحأ نم لجر هيلا ماقف ميرس نب دحا سابعلا نأ ىضاقلا سلج“ ى انك
 ددجج نم ةيام لك سار ىلع تعبي ىلاعت هللا ناف ىضاقلا اهيا رشنا لاقو ملعلا

 نيقياملا سار ىلعو زيزعلا دبع ىب رمع ةياما سار ىلع ثععب دق هللا نأو هنيد
 لوقي اشناو ةيامثلثلا سار ىلع تثعبو يفاشلا سيردا ىب دمحم

 اح امهيف ك روبخ ايضم دق ن انش

 ديح مع نبأو ةوبينلا ترأ لكليمصحتل نلف ىفاسشلاو

 دجحا ةيرتل ًايقس دعب. نم ثلاث كنا ساسيعلا ابا رشبا

 تساق لق ةميقلا ناك هتوم ضرم ىف ىار ميرس نب دا سابعلا ابأ نأ ىكحو

 متملع اهب متلع اذ ام لاقف عب اوداجن داملعلا نيا لوقي هناكس رابمل اذاو

 تلقف رخآ اباوج دارا هناك ىرخا ةرم لاوسلا داءاذ اناساو انرصق# بر اب اولاقف
 ' اوبهذا لاقف اهنود ام رفغت نأ تدعو دقو كرشلا ىتفيكح سيلف اناءامأ ٌبر اب
 قب عفن اهلا بسنيو «مايا ةتلتب كلذ كعب ايندلا قرافو ملل ترفغ كقف

 هلو هيبا نم ملعلا فخا ارظانم اًبيدا انيلودما اهيقف ناك طايخل هللا دبع ىنأ

 ىنزملا باتك ىف لوقي ىذلا وهو زارهش لحا هنم هقفلا لخاو ةريتك تاغفمصم

 هلمآ تنك ام هب تغلب ىنح ءهرشناو هيوطا تنك ىذلا اذه

 هلماح تنا ءىنتن سفنا ملعلف هبناج نم بناجو هيلع مدخ

 ىضاقلل اولاقف همالك نورضامل بجتاف ةليسم ىف اموي لدتسا هابا وأ هنأ ىحو
 عيمجو .قارعلاو سراسفب ةاصضقلا ىضاق ىدوادلا نيسلمل ىب رشب ديعس ىنا

 طايل مرمس ىف لكل ملي ىنح هنع باجج ال مالللا اذه ةنودلا دضع لامعا

 ١ ىضاقلا لاقف

 < لياو ىب تسلك علااقلاا قيرشسيو . :اقاداك ناظرافلا برون ىتح

 لاق هنامز دحوأاو هنقو نيش فيفخ نب لمح هللا دبع وبا اسهيلا بسنيو

 ىلع تلخد الو ًاموب نيعبرا تلكا ام ةيفوصلا ةوبخأ ىنار قو دادغب تلخد
 ريب نم برشت ةيببط ,كتيأر ابر ىلا تبلصو املف يلا مزع ىلع تننكو كين
 ثلقف ريبلا لفسا ىف ءاملا تياروا ةيبظلا او مي ةدييفسلا
 لخ عهجترأو صنت ام كانبرج ىفلخ نم تيدونف :يبظلا هذه .ليخ ىلدام بر اب

 تسعمبيذ تياطوتو تبرتتو حنم تلخاف ةنالم ريبلا .تيأر تعجر تعج :ايهلف عايل
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 هيلا

 اهيف قرعلا ىتفلا نللو
 اسهيف راس ول ةنج بعالم

 ىتح ليثلو اسنناسرف نبط

 هيف ناسصغالا ضفننت انوذع

 ناسللاو كيلاو هجولا بيرغ

 نام جرب راسسل نميلس

 نار نس سرك «نأو .تثيشخ

 نابل لثم اهفارعا ىلع
 ىنافكح ام ءابضلا نم نيجو

 نايت ىف اهنم قرشلا ىقلاو
 هنم كيلا ريسي رمت اهل

  اهفاصخ اهب لصي هاومأو
 لايخ اهنم لزي مف لزانم

 اهيف فرولأ ماهل ىنغ اذا
 ماك نم يوَحَأ بعشلاب امو

 نيبو نافصولا براقتت كفو

 نانيلا 0[ظ000 أ يناند

 ناوأ السب نسفسقو ةسيرشناب
 , ناوغلا ىديا ىف ىلخأ ليلص
 ناسجدانيبونلا ىلإ ىنعيَشي
 ناسيسقلا لطيفا هتباسجا

 نايبلا.ىلا حانو ىغ اذأ

 ناك عابتم اهافوصومو

 ناسعطلا ىلا راسي اذه نعا ىناصح ناوب بعشب ٍلوقي
 © ناسنسلل ةقرافم ركملعو '  ىصاعملا نس مدآ مركؤبا
 دالي بصق تالغلا انرفأو تأو يل ةريثك هامل ةيذع ءاوهلا ةكجكك 0

 نمر اجنلاك خلودلا ناطلس اهدانب محطحاو ثرومهط نب رزاريشب

 نم ءهفرعي ببس ريغ نم هشيع ببطي ةنس زاريشب مقا نمت اهددوزاوزو

 ةياغ ىف ضماح اهفصنو ةوالثمل ةياغ ىف اهحافت فصن حافن ةرجش اهبياجت
 ةيناكرلا ناهدالا عاونا اهبو دالبلا رياس ىلا لمح اهنم شمشقلا اهبو ضو

 ىف ناك ةيناصحرلا ةبرشالا عاوذأو نيماجلاو رفولينلاو جسفنبلاو درولا ىنهدك

 ريرخل بايت ةعنص ىف ةطساب دي اسيلعالو ةرساكالا اهب نختي نامزلا ميدق

 اهنم لمحت ةديبل لافقالاو ٍلوصنلاو نيكاكسلا لع ىف كلذكو عاقرلا تاياقولاو

 ىبننلملا هيف لوقي ىذلا نزرالا تشد اهبرقبو دالبلا رياس ىلا
 ؟لاوطلا نزرالا تشل اًكيفترس

 هنا هصاوخ نمو خلودلا ىضع ديصتم ناك قع يدم عراك ليسا عب

 ةزوهشم قو اهب الا ةبشدل كلت دجوت ال ةينزرا بشدل ةبلص اًيصع تبني

 دحا ميرس نب لجأ سابعلا وبا اهيضاق اهيلا بسني . «نزرالا ةبشخ ىّمست

 كيرزنت هتافنصم بهشالا ىزابلا هل لاقي ىفاشلا مامالا بهذم ىلع ىيدهنجلا

 هل لاقف دواد نب ديحركب ابا رظاني ناكو يفاشلا بهذم رصني ةياعبرا ىلع

 لاقف ةعاس ىنلهما رخآ ًاموي هل لاو ةلجد كنعلبا هل لاقن ىقير ىنعلب ركب وبا
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 ةحجار هل تسيلو ماشلا ىلا لمح هنا ىو ةبوجتا هحافن ىفو لاللمل توفلا نم
 بهذلا مهن اسهبو ءودجأر كمحدحاف مهلا طسوف أذاث خلتلا مهن ةطسوتي ىنح

 هرخآو نازمم اب عابيب هلوأ نأ هبياجت نمو نانطب ىداو هنا بلح لها موعزب

 ام وهو هزخآو بوبذمل رياسو نطقلا هيلع عرزب هلوا نا مالللا اذه ىنعمو ليبلاب
 كانه دمجف هلثم ضرع ىف نيخسرف اهلوط ةكحطب ىلا بصني عورولا نم لصف

 © اليك عابيف ماشلا ىحاون رثكا هنم رانج احلم ريصيو
 وبا هيقفلا ىقدح نحلا لحاس ىلع ةياج لابعا نم برغملاب ةنيدم لاشرش 7

 مياوق اهنم ثلت لوطلا ةطرغم تاناوطسا عبرا اهب ىأر هنأ ىنانلملا ن قاع

 نيلجر عاب اهمركت ال اهضرعو اعارذ نيسمخ وك ةدحاو لك ٍَِط اا دج

 نيتناوطسا لك ىلعو طرخل ىف تلعج اهناك مادنهلاو ىسلللو :سالملا ةياَغ ىف اهناو

 ةزياكل تمدن#“ دقو هذه ىلع ىرخالاو هذلع ىلع اهيسأر دحا ةيرج ةزياج

 طوقسب طقس دقو ضيب رياوألو قرز تاناوطسالاو لوطلا ةطرفش ةعبرم اضيا
 اننامز لهأ عمتجا ولف ناتزياج ثلثلا ماوقلا ىلع ىقبو ناتزياج ماوقلا ىدحا
 الا جنك ال امهيلع نيتطقاسلا .نيتزيادل عضوو ةطقاسلا ةناوطسالا ةماقا ىلع

 كولملا ضعب هانب رصق رثا اهنا رابدلا كلت لخأ نيب رينشأ كقو هللا ءاشي نأ

 فلنا هيلع اهنم فاخإ برقع نم ةعذل هبيصت هنأ نومكملا مكح دقو هل ىبال
 ةسالل هيلا دعصي الو 56 هيف برقعلا كلوت المل 0 نم رصقلا !ذه انبف

 كلملا نبا هاف برقع اسهيف ناك بنع ةّلس رصقلا ىلا لج هنا قفتاف هناناوطسا
 ©اهنم تامو هنتعذلف ةلسلا نم بنعلا لوانت نأ

 تيم ىذو( نيش يلان او طرقت بان يعلا )هيلا: فسدت رغم -دالب قويزاطش
 غلبت ىذلا عيفرلا برشلا اهب لعي طايمد برقب رحبلا ةغفص ىلع 8 ىلهملا

 © هيف بهذ الو مرد ةيامتلت هنم بوتلا ةميق

 تاسمونم ىدحا كو ناجدنبونلاو ناجراأ نيب سرافب ضرأ ناأوب سعت

 عاونأو هايبملا قفَحَتو راجشالا ةرثكو ةنقاونلاو بيطلاو ىسحأاب ةفورعملا ايندلا

 ناوب بعشو قشمد ةطوغو دنقرمس دغص عبرا اسيندلا نانج اولا رايطالا
 ةتاس ناسسجرأ اللا ناجدنيونلا نم ىاذمهلا كيج نب نجا لاقو بألا: هنو

 :تاوفلا راجشأ عيمج نأ اهنسح- نمو مرأو بعش امههنيب اخضسرف نورشعو

 لاقف ةلودلا كضع ىلا بهذ نيح هفصو ىف ىفتملا داجا دقو رخاصلا ىلع ةئنبان

 نامزسلا نم عسيبرسلا ةلونمب ىناغملا ىف يطب هشلا الغم

 0 م ١ © اهجرخك © © تمدع 5 © ىةادمهلا
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 لبقا كير اذاف ًانالث ماقاف ريع ميخاف اظباو ليللا ىلا« رخاف سانلا ةجول اهذخا
 آ ىئاتاف أب سب بيلقلا يف تدجو ىلا نينموملا ريما اب لاقف 2! ضخ ةقرو هعمو

 هنم تلوانتف مكنيتاسب هبشن ال نيناسبو مكضرا هبشن ال ضرأ ىلا ىنجر خاف

 فلا اهب راوب ىف !ناف يف ةرولا هذه .ناخاف كلذ .. نأوأ اذه سيل ىل لاقف انيش

 تدجوأ لمه: لاو زابحالا بعكا مع اميدف .نيتتلا ةرجح# نم لجقإلا اهب .لئتشيو
 ناك ناو معن لاق جرخ رن ةندل لخدي انتما نم الجر نأ بذلتا نم ءىش ىف

 رضخا ريغ ىنب راعش لعج هيلا راشا رق لمانتق موقلا وه لاقف هب كتانبا

 ليتشي بلح لامعا 'نم ميظع لبج وهو قامسلا ليج اهب ©«مويلا كلذ نم

 هزن بيط ناكم وهو قاّمسلا تبنم هناو ةيليعاممالل اعرثكا ىرقو ندم ىلع

 بوبللو هكاوفلا عيمج تينيف ىذع اهلك عرازمو نيثتاسب وذ هنأ هبياجت نم

 رون نأ ىكحو «مسمسلاو نطقلاو شمشملا ىنح ىوقسللك ةوارطلاو نسل ىف
 [لصاق هءاجن هدالب طسو ىف ةيليعاممالا كلم كنا ماشلا بحاص نىيدلا
 لو طيكس ةعقر هسار دنع ىأر مبصا ىلوالا هتليل ىف هيلع لون املف هذخا

 لحزراذ ىنطب ىف نيكسلا هذه نوكت ةينآلا ةليللا لحرت رث نأ ةعقرلا ىف

 ميهضعب لاآقو َنيْحَم برقي نيتيرقلا ىداوو ماشلا نيب انيس روط اهبو دنع
 نب رصم .نم هجورخ دنع مع ىبومل ناستلا باسطتل هيلع ناك هلي بمب

 هملكيو مامغلا كلذ ىف لخديف مامغ هيلع لزني هءاج اذا ىبوم ناكو لينا مسا
 اذ هاعج ليجلل دبر جت اهلف لاق ثيح ىلاعت هللا ه هركذ ىذلا لب ومو هبر بر

 اهنياع جرخ اهنيك, فيك «ظراجتو هاحلصلا نم رلخ ال ةناو اقعص ىببوم خو

 تور ان روط ىمم امئاو سدقملا تيب لبق ىف نورا روط « قيلعلا رجحش ةروص
 نوراح هل لاقف دبر ةاجءانم ىلا ىضملا دارا لجتحلا ةدبع لنق دعب مَع ىبوم نال
 ثداح كدب ليئارسا ىنبب تدك نأ نمآ تسل ىاذ كعم ىندلجأ مع

 نيلج مب 0 اا وو حنو ةرم ىلع بضغتف

 اذهب سانلا هبشال الاقف مبقلا !ذع ع نارفحت' نمل القو امهيلع اغقوف اربق نارفحج

 عساو له ترصباو تلون الا كهلا قح هل الاق رق نوراسع ىلإ اراشثأو دوب
 ةتعاس نم هحور ضبقف هيف مانو لؤنو ىيوم ىلا اهعفدو هبايت نوراه عوفف

 هللا اعدف هلئقب ليدا ساو نب همهناف انيوح ايكاب ىبوم فرصناف رمبقلا مضنأو

 مانع باسغ رث لب كلذ سار ىلع ةاضف ىف نوراه م أرأ ىتح ىبوم ىلاعت

 :هحااوفلا عاونا:هب :نصح نعي ليطم ىفوأ نانبل ليج اهبو 9 اهروط ىهسف

 هيف الل نبا مانع ولخ ١ لادبالا هيلا ىوإب دحأ أهعرزبب نأ مىمغ نم عورؤلاو



) 1: 

 0 ارز سانلا هذختا لجتس ةيرفب تشاو بلل ىف هءاقلا

 اًضرح.صورلا ركنا لاا يَط بج نمو لوط :شييرعلا- ىلا كازغلا نم م انشا
 <«دابع نم هتوفص ىنج اهيلاو هدالب نم هللا ةوفص ماشلا معلص دللا 0 نع

 تلعج ماسقا ةرشع ريخل مسق لاق هذا صاسعلا نب ورم نب هللا دبع نع

 ماشلاب اهنم ةرج راشعا ةرشع رشلا مسقو ضرالا رياس ىف مسفقو ماشلا ىف ةعسن

 هايبنالا لونم هللا اهلعج ذلا. ةسحفملا ضرالا ع ماشلاو ضرالا عيمج ىف قابلاو
 اهلعاو بذع .انيميؤال يظ افواوه ءاهلوالاو ءايبنالا ّلحنو ىحولا طبهمو
 ١ ىرتجلا لاق ارو ايزو انقْلُخو انقلخ سانلا ىسحا

 ايهريبساو اهقافا ىف بوجأ اهبرغو امد3 ضرالا نوشب تينع

 اهريدأ ساكو يني دفا حاول ةمافأ راد ماشلا لثم را ملف

 اسهلزو حسو مثاد سوفن وهلو ىنيعا ةهونو نادبأ حاصم

 اهريدغو ةضور ضرأ ُك ىفف اهدالب عيبرلا دج. سقم

 وفعبو هللا محري نيذلا لادبالا ءايلوالا نعولخت ال نأ ماشلا صاوخ نمو
 مق خانم دحاأاو تاما انمّلك اهنع نوصقني الو ةيظسعلا يع نوديزي ل جناعدب

 «'ثلتلا تادءاطلا اهصاوخ نمو ماكللا لكك هلا نونكسي الو هلدب سانلا نم

 نأ روهشف اهنعط امأو هنم للاب ذوعنف اهنوعاط اما ةخعاطلاو نوعاطلاو نعطلا

 ا لبق ىنح لثملا هب برصي اع ناطلسلل ٌاهتعاط انا ناعجحش اهدانجا
 لما مو نتج ىَصْعَأ ىف ناك نب لنج ِعْوْطأ يف ناك هنال ةيواعمل رمال ىشمت
 لضسو مرك او اشتو ا يياطلاو نسل هيام دوف عاوذا نم ماشلابو < قارعلا
 لهاو ءافصلا ةياغ ىف هناذ ناكرلا تيولا كلذكو ءافلخل لجال قارعلا ىلا

 وسياسي ناك دكنأ كلر ق ا 75 ىح ءةنطفلا خلق فاشل نوبسني مماشلا

 اهلعج ةنامر اهنم طخاف ن امر ةلس دعم لامتكإ رف ماشلا لها هوجو نم نم الجر

 زوون عيري دون وتو عيوب دعما هيلا نسوا وسرتلا0070وتيالم
 كلذ نع هتلاسو اهتيار ىلا تملعف هاطعاو همك نم اهجرخاف ريقف لياسب
 نتبسكف تانسح رشع ءاطعالاو ةدحاو ةيسش لخالا نأ تسملع اما لاقف
 رسطانلا رظن اذا ةرجش ماشلا ةيداب ق بيارغلا ةفح بحاص لاق «ةعسنت
 !ذاو .كشأ هوضلا ناك ملظا ليللا ناك املكو :لوعشملا يرسلاك اهقاروا ىار اهيلا
 انارسمأ نأ ىريشقلا ىهولا دبع ىكحو +ءوضلا نم ؟ىش ىرب 2 قرولا شف

 اعضوم انلونف هرماستلا) ني باطل نب ريع عمر انجرخ تنلاق 55 نب كيرش

 ىلع رحقي ملف ريبلا ىف هولذ عقوف نسل كيرش بهذف بيلقلا 7 لاتقو
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 ىدحا نم ابرب اسهب ن .رك لينلا ةقض ىلع رصم ىحاونب ةيدق ةدلب دونهم
 نرخ قايهترملا ضعب هذا دقو اببربلا كلذ تيار ىدنللا رمي لاق بياجتكلا

 رثو هيلع بيبد لك هنع طقس هلوخد دارا هباب ىم اند !ذأ ل تيارف تقلا

 تايد ناار و اهخ اا ىلا كلذ ىلع ناكو اياربلا 2ىش هيلع لخدي

 8 ةيامتلتو

 0 دب ادور ا بطول نبل: نيطنإل دا حجاوي اهم ةيرقي لاتجانس
 ضرأ نة ادب مع بوقعي لوم ع اك ةبلفر دكطصإالا لاق قشمد ىلي ام ةيربط

 ةيرف نيبو سلبان نبب مع قيدصلا فسوب هيف ىفلا ىذلا الث نيطسلف

 نوسبرشبو اهترايزب نوكربعي سانلل ارازم ريبلا كلت لون منو لجأس اهل لاقي
 ةاهدام نم
 ال اهطسو ىف راصح اهب بيارغلا ةفح بحاص لاق نامرك نضورأب ةخيرق ونس

 اهضرا تباصا اذا تنام اهيلا تلج ولو دبا هيف رافلا ىرت

 رارس نم ربربو ربربلا رارش نم اهلعأا شكارم برق ربربلا ضراب ةدلب ةخلبوس
 هيلا اهخاشم يخف اهب رانجا برغم لا كلم فسوي نب بوقعي ابأ نأ ركذ سانلا
 ىلا ةجاح ال لاقف هلبوس يِياشم اولق مئانا نم لاف أر املف ةمدخلو ىقلتلل

 ءوس مياشم نجح اولاق هناك هباوج ةعرس نم سانلا بجكنف مكفرعن انا نيميلا

 © ةيراغملا مالك ىف دحاو ناظفللاو هللاب

 لابد نم اهيتات نويعلاو نيناسبلا ةريتك ةعقبلا ةبيط ةفيرش ةنيدم فأر يس

 هيوبيس بانك راش ىفاريسلا يسم وبا اهيلا بسني رودلاو ةعقبلا ةعساو

 8 هرصع كيرف ناك !دلج#“ نيرشع

 تاذ مسرلا ةنسح ملعلا ةريثك ةبيط ةدلب نامرك دالب ةبصق ناجريس

 امهل لاقي لحارم كلذ امهنيبو عسوأو زاريش نم ىهبا ةريثك هايمو نيناسب
 من خلودلا دضع رود اهب مجسف اهجداو عك اهداوو بذع اهوام نارصقلا

 وهاط نب ثيبلا انبا ةيئاوسلو اهب. قش دقو دالبلا نم ةىش ىف اهلثم دجوي
 دينافلا اهب مثرود لخديو دلبلا قرود اهو 7 نينتانق ىلاتسكاسلا رافصلا

 ةرومت نم نوعفري ال مانا كو ةنسح ةنس هلو ريثك لخأ اهبو ركسلا بصقو
 تافوالا ضعب ىف مايرلا ترنك امرف هافعضلل اهنوكرتيو ميرلا هتطقسا اًميش
 © قافالا ىلا اهنم لمك نوملتاو كالملل لصح امم رثكا ءارقفلل لصحف

 نأ وع ةدياملا رخو ةنيحسلا دلحكاسم اهب سلبان ىرق نم 5 وليس

 اودارأ اسمل اهنم هوجرخا مع فسوي ةوخا ناو مع بوقعي لزنم تناك نوليس



) "8 

 كوشو بطح نم طياشخل لثم لمرلا لوح اوعمج لمرلا بناج ىلا هللا ضرالا

 لتم هالعا ىلا لمرلا ريطتو ميرلا هاخدتفق اًبإب هلفسا نم اوحتفو اهريغو

 د يوزر 1س دوج

 دمحت لاق سانلا رايخ نم اهلهاو «ذفنق هتك الأ فوم ناتسجسب ىرب

 "اي 3 0 د : عن كما قا 00 0 3 خقوس 0 + امو

 دام رنا أ هلأ ىنذب وسلا ندين هنا ل اذه نم د فونالا

 0 ناف اديبا اسهززباب نم نار جر 2 نأ عنداع نمو < 8 بنه ىلع لنايبط

 خعاس جا شلا ىف اسغلاب ناك ديدشلا مكسر اهيلا بسني مليللابخ اهلها ظرابز

 دهمان هاش ..ىف ىئسودرفلا لاقكضع ىلا ةيسورفلاو

 كيدي كمان ماسر وج ىراوس كي رفآ ناهج ات نيرفأ ناهج

 08 مناسر ةخلباقم ىف تفلاو فلا ةلباقم ىف فلا نيفلا بلغي سراث

 هيلع دوسا رجح اهيعماج ىف ةيبرغلا ةروللا خبصق قو رصم لفساب ةنيدم اضيف

 عسماسلل ىلا دل 55 هيلا ,يفاسصعلا تلخد عماسلل نم جا اذإ :مالع

 اه هذع تدج خ

 هللا نالب ىسحأ ناك مماسستنلاو راسا نوبب لو طول رووذ ىرذ ةيصق مودك

 ضرالا ىّمستو ىيرطاسنلل ةربغ نالاو ارامثو اًيوبحو اراجشاو اهايم اهرثكاو
 ةراجح اهيف تشرف ءادوس ةعقب تيقبو شيشح الو عرض الو اهب عرز 3 ةيولقملا

 نتلصلا ىنأ ىب ةيَمُأ لاق عباطلاك اهتماع ىلعو متيلع ترطما هلا ةراجحأ اهنا ركذ
 اسهادفو اهدشرب اهاتا ذا -خ رمودسس وشا طول م

 اهأرذ ميقا نأ كانبين كف اوسسلاف رق «سفسنص ىع ةودوأر

 اسسولاعربلا عرجاب ءاسيفك  تابن كأذ كنع خيشلا ضرغ

 اسهابان خبطخ خيشلا اهبإب اولاقو كاذ كنع موقلا بدصغ

 اسم اخو اهبعس هللا ببر زوج قسم أ رمموبسقسأأ د

 اهالعا اهلفس ضرالا لعج اياذسع كاذ دنع هللا لسرأ

 8 اهامر نإ موسم فورح ىذ نسيط رق بصاسخإ اسعامرو

 ه« «.5 :لماخت, © ةلماجت
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 © لجرلا دج ردق ىلع هنود نوكي ارو

 رّمشي لزي ل اهلخد نم رهشدرا نب روباس اهانب.سراف ضراب ةنيدم روباس
 لق امراجشا ةرثكو اهراهزاو اهنيحاير ةرثلت اهنم يرخ ىنح ةبيط جياور
 نوتيزلاو لخخلا نم دورصلاو مورد رامث اهب !ذج ةعون روباس ةنيدم ىراشبلا

 ةسيناد اهرامثو ةيراج اهراهنأاو ركسلا بصقو بنعلاو زوللاو زودلو جرنالاو
 ىلعو دنفرمم دغصك راجاشالا لظ تحض ًامايا رياسلا ىشمي ةكبتشم اهارفو
 هللا هايلوا نم ناك ىروباسلا هللا دبعوبا اهيلا بسني ءرابخو لاقب يسرف لك

 انعطا هب انلون !ذاف أدايص ناك هللا دبع ابأ نأ قاقحلا ىلع وبا ذاتنسالا لاق ىلاعت

 ىنطبش بصنا تنك لاقف هببس ىع هانلاسف كلذ كرث رث ديصلا محن نم

 ضعب ىف اهتيصتف ةكبشلاب قلعتيف برشتل قات تناك دابظلاف ءام نيع ىلع
 رسل ةدش دنع راسهنلا فاصتنا ىف ثلث نالوغ اهعم ةيبظب انا !ذاف مايالا

 اهبلغ دقو تيهذو اهنع ترفن ختبشلا تأر املف برشتل ءانا تدصقف

 اهيلا رظنت نلعج :كبشلا تار املف ءاملا تندو تداع رت شطعلا اهنالزغو

 .ترهظ ىنح ةليلق الا ناك اف ارارم كلذ تلعف ىنح ءامسلا وك اهسار عفروتو

 تدفاش املف ءارحصلا ىف هايملا هنم تلاس أرطم ترطماو قافالا ترتنس ةنباح
 © دايطصالا تكرث ةلادل كلت

 قو ربوبلا رب ىف رحجلا لخاس ىلع برغملا دالب دعاوق نم ةروهشم ةدلب ختبس
 لصو كلا ةرخاصلا اهدنع ىسلدنالا دماح وبا لاق هيف ةلخاد كلا ىف ةيراض

 اهيحاف هفصن الكا دق انكو ىوشملا تول ايسنف مع عشوي هاتفو ىدوم اهيلا

 كلذ ىف نالا ىلا لسن هلو ابحت رحبلا ىف هليبس فختاف رخالا فصنلا ىلاععت هللا

 جت اهيبناج دحاو ربش اهضرعو عارذ نم رثكا اهلوط ةكمس هو عضوملا

 اهسارو ةدحاو اهنيعو اهباشحا ىلع قيقر ةاشغو ماظعو كوش رخالا بناذلو

 هتيم ةليكام اهنا بسحكو اهرذقتسا بناء_ل اذه نم اهار ىف سار فصن

 ىلا اهنولمجو اهنوددقي دوهيلاو نيبشنتلا ىلا اهنودهيو اهب نوكربتي سانلاو

 © ايادهلل ةديعبلا دالبلا

 انيك اهضرأ سراف نب ناتسج# ىلا بسنن ةعسأو ةريبك ةيحان ناتسج#

 ”رايحطت وو يحر اهيلع اونب ىتح !دبا نكسن ا اهيف حايرلاو ةلمر ةخس

 جابولا ةدنشو ريثك لخاو عيرلا ىلع: ىحر اسهب ةراح.دالب قو ئحرلا كلن
 ىلع تسمطل كلذ ىف نولانج مانا لولو ناك ىلا ناكم نم لمرلا لقنت
 ىلع عقي نأ ريغ نم ناكم ىلا ناكم نم لمرلا لقن اودارأ اذاو ىرقلاو ندملا
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 نسيرغاص اهنودوي لام عهيلع ةجافخ ىنبلو ديسارف ةعبرا امهنيبو تارفلأ نم

 ناكو دالبلا رياس ىلا لمح اهنم ىلاخملاو قلاوللو ةيسكالا لع اهلهأ ةعنصو

 بيجت نمو «تارفلا ىطاش ىف قبلا نم اهيلا عوفي كلما دبع نب ماشع

 ةعنص الو ةراسجت الو نما الو ءام الو عرض الو عرز اهب سيل نأ ةدلبلا هذه

 © تبرخل نطولا بح الولو اهنونكسي اهلعاو ةبوغرم

 ةيقيرفاب سيل نيتاسبلا ةريتك ناوريقلا برقب ةيقيرفاب ةبيط ةدلب ةداقرلا

 لزي م ايهلخد نم نأ ىنح ةيرت حصا الو اهنم ًاميّسن بيطا الو ءاوه لدعا

 بلغالا نب دج نب مهعربا نأ ىكحو اببس كلذل ملعي نا ريغ نم ًارشبنسم
 لفيرطالا هيلا بسن ىذلا بيطنملا قحبا هجناعف مونلا هنع درشو ضرم

 ارود هب فخأاو ةداقر هاهسف مان عضوملا اذه ىلا لصو املف دّدرتلاب هرماف 6

 ب الو ناوريفلاب فيبنلا عيب عنج ناكو هللا دالب 3 نم تراسسف أر

 عش ورمقلا كافرط لاقف ةداقر 1

 هداقنم باقرلا هيلا نمو ديس باو قلاب كيس اي

 © ةداقر ضراب لالخح وهو  انتنيدم ىف برشلا مح ام

 ىنتتدح لحام تس شكارم نببو اهنيب ربرب دالب نم برغملاب ةنيدم ردنكز

 تاريخل ةريتك اروسم ذر ةريبك ةنيدم اهنا ىناكلأ ىرغملا هللا دبع ىب 0 0

 قو اهجناعي دارأ نم لك ةماع ةضفلا نداعم اهب نوملسم ربارب اهلها ثارمثلاو

 نأ ةنيدملا لهأ ةداع نمو أدب نولعي ريثك قلخ اهيف صرالا ند ناريغ

 طقس ناريغلا كلت نم ايش لخدف قح هيلع بجو وا ةيانج ىنج قم
 اهيف لبي فياشل ّلعلف نكاسمو قاوسا اهيفو اهنم جرخ: ىتح بلطلا هنع
 اءارذ نيرشع اولزن اذا هنأ ركذو هرماب هللا لهس ىتح جرخ الو قفنيو ةّدم

 نيبطلا رهظيل اهوام ىقسيو بيلاودلا اسهيلع بصني ناطلسلاف املا لون
 سمخ فذخايل كلذ لعفي اهاو اهنولسغيو ضرالا رهاظ ىلا ةلعفلا هجرخجف

 ةازفب ووش ومال انا ضرالا هجو نم نال تاعفد ثالث ىفسي اهوامو ليلا
 بصنو ريبك ضوح ىف بصيو ىقتسيف ءاملا هجو ىلع راغلا ىف + بالود بسصنيف

 نكلذ ىلإ بضصن 3 1-7 ضوح ىف فانطمو ىقنتسيف ر أ بالود ا كلذ ىلع

 نيسستاسبلاو عراوملا ىلا ضرالا هجو ىلع ىرججو ىقتسيف ثلاث بالود سول
 ىلع دعقي فالا هل ريتك لام بحاص نمالا مصت ال ةلماعملا هذه نأ اوركذو

 ىنح هيدي نيب هنولسغيو نيطلا نوجرخف ةلعلاو عانصلا ىركيو راغلا باب

 قفنا ام رغصا نوكي ابرف هل ىتابلا مّلسو ناطلسلا سمخ يرخا لعلا من اذا
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 فسيطل باب هّيبرغ ىفو دوسالا رجكاب ىنبم ريدلاو كانه اًقعص ىبوم رخو مع
 عضوم لا لف (قيطناف هولسرأ دلصاق لصق اذاو هوعفر هعفر أودارأ اذا رجح < ممادق

 ران نم اًران اهب نأ ىراصنلا معزو ءام نيبع اهلخأد ىو بابلا الكا فرعي مو
 كققوا اذا ىوفتو قرح ال يلا ةفيعض داضيب ران كو سدقملا تيبب تناك هلأ
 مصاع ىبا هيف لاق ريبللا نابعرلاب رماع وو يرسلا اهنم

 روساعلا كربيد ىث ام ءاضأ كفو رونلاو عوضلا اذ ام ىيدلا بهار ب

 ©روتسم وهف هنع ردبلا بيع ما اهجربا نود هيف سمشلا تلح لع

 ماتسلا لبك فورعم ا لبج برغب لينلا ىطاش هزم دصص , صرب بطلا دي بد

 الو ةحايص 0 70 قشلا كلذ اوداج 5 دحاو اهنم قبي م ريقوب
 ثيّبشتي نا ىلا عصيو قشلا كلذ ىف هسار لعب دحاولا دعب دحاولا لازب
 ذنسلا ىلا ةيقبلا فرصنت كلذ دنعو توه ىنح برطضيف ىشلاب اهدحا سأر

 بسغل ليلد اذهو ىتسباشلا ركذ اذكع رياط انهنم مكانه ىقبي الو ةلياقلا
 هاد اغلب بصخل نوكيف نيريط ىلع تّبشت ارو ةنسلا كلت يف
 اعضوم اهبيطاو اههونلو تار ايحلا نسحأ نم رصم ضرأ نم 8 ازيبجلاب هدعمتس

 نم دب طيح ءاملا نال بيج رظنم لينلا ىف هلو نابعرلاب رماع ًاعقوم اهلجاو

 راونالا دوس راضز ال 8 4 هيوم الا فرصنأ أفاف هناهج عب ءريويتخ

 هبذ د لا بال ابضيأ ب نفوز رويطلا

 قبسلا لويشلا ىلع ,هكيلاا عسا: ىوسنان تركن ناءايهن,ريدرابا

 قسيت ظراسهنب هراونأ تضر كفو عمبوأا هجو ىرن ام وأ

 (قنوم روصو رغت نم هراسجاش أ تيسمعسبتو ةراسسببطأ تبواسكو

 عقبلستلا هناريط ىف كيجاشي كاينيحم ووو يا

 يبا لك ةينيم نووي دا :ةئاسطبغ ىف رببطلا بروح تدهش

 توكملا ادي نم مكح روس اهل اهتنيار ةقرلا بوقب ةيربلا ىف ةنيدم خفاصرلا

 نم مهبوش ذي و ع أرذ نورشعو ةيام اهوءاشر معلا ةديعب عراباو نبع

 ءاملا نوذخايف 0 هانثا ىف ميراهصلا عرفت كفو ةنيدملا لخاد ميراهصلا
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 ةيسماع عيب قو رصم لاسعا نم سوقايرسب هذا ىنسباشلا ركن روه نأ ]ع دد

 عضوا اذه دصقي ريزانخ هب نوكي نم نأ و بوجع ايهوفو نابعرلا ا

 لكاسيف ةّلعلا عضوم ىلا هلسرا ريزنخي ءاجو عضوملا سيبر هعجاضاف ملاعتلل

 هيلع رذ عضوملا فظنت !ذاف مجحصلا عضوللا ىلا ىدعتي الو ةدغلا ريونلل

 يبل يدنك تيوب هدهد لبق نم لعفلا اذه لعف ريزنخ دام هر عوما اسيوط

 جالعلا اذه لثمل هدامر نيبو تك ريونخل كلذ مبذي ق اربيف

 ى هنأو دبع 8 مالسلا ايهيلع ميرم ترامب فرعي رصم ضراب بيرشأ ريد

 نوركذي طبقلا رهشا نم هنووب نم ىيرشعلاو ىدامملو با نم رشع --

 نم نوردي الو عبذملا لخدت هلثم موي الا اهنوري الو مهينان ءاضيب ةماجح ن

 © تءاج -

 هللا هالتنبا اهبو مع بوُيأ لونه : ناك اهب شهد ىحاون نم ةيرق بويا ريد

 هدالتبأ ءاهننا دنع هب ىلاعت هللا هرمأ نيح هضكخ د, نم ترهظ هلا نيعلا اهبو

 اهيلع ناك ذلل ةرضصلاو بارشو دراب لستغم اذه كلجرب ضكرا العو رع لاقف
 © مالسلا هيلع هربق اهبو

 0 نيتاسبلاب ةقدح هرن عضوم ىف قشمد ةيحانب ريد 5 بد

 ضار خد كو اًدج قلخل نع خامة ها وسو داوم امه هس
 4 ىنهزلاو ىضرملا نم هرصب هيلع عقو نم لكف امولعم اًموي ةنس لك ىف ةوك
 ريدلا دنع تيار لاق كلذ دعاشي ىنح هيلا بهذف دا ىب ميعربا هب عميق

 ناك املف سيبحلا سار جورخ نوبقرتي ةوللا كلن !ذح نيفواملا نم اًريثك اًقلخ
 ماق هيلع هرظن عقو نم ّلكف ًالامشو اًنِيِج هيلا رظنو هسار يرخا مويلا كلذ
 هيف ًاركفتم تيقبو كلذ نم تبجتنف لاق هناكم ىلا عجر رث ىفاعم اًميلس

 هذه لاقو تاصخ عبس ىناطعات هلاح نع هتلاسو ىنباجاف هثوعدو تييضم مث

 نأ ىرانتفلا نيب رهتشاف هفع تدرصنات لق غلب مث :ن الأ اهيعبت ال ىنم بلطت

 هذهب عنصت اذ ام اولاقو ىلع اوعيتجان اميش ىفينلمل اذهل ىطعا سيبخل

 رف اهتعتخ ران "ينبت غلجا ىحب اهنمك خل" نوخجرف:اولاولاه ان اهغب .تابصمل
 لق ىفغينملل اهيا لقو هسار سيبنمل يرخاف ناعمس ريد ىلع ىروبعو تفرصنا

 ىلل ةصج لكو كوطعال فالا ةعبس تبلط ولو رانيد ةياعيسب تاصلأل نعب

 رق هتميق نوكي مك رانيد فلا موي لك هتوق ةميق نوكي نم رظناف موي توق
 © هسأر لخدأ

 ىو رونلا هيف ىلجت ىذلا لبلمل وهو انيس روط ةلق ىلع انيس روط ريد
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 كلملا نامز يف ينرفلا نأ حو «ةلياع تامانم ىري اهلكأ نم ىرخا ةكمد»
 السلاو لاسجرلا نم اسهنونكشاو طايمد روس ولعب ابكرم أولا لمالتا

 روسسلا ىلا بكرللا نم اوبثوف طابمد روسب لصي نأ ىلا رحرلا ىف اهورجاو
 ءاسجو هيلع قش كلذ لمالا كلملا ملع ايلف ةليلل هذهب طايمد أوحتافو

 امو تاماجلو قاوسالاب ةنيدم اهيبنجع انبف اهصالختسا هيلع بعص اهل ارصاحت
 © ةتارما ىلع نمو جنرفلا نم اهيف ناك نم رساو اهحتف ىتح اهرصاحب 'لاز

 راجشاو هايم تاذ ةبّيط ىيعصلا ىحاون نم لينلا نرغ ىلع ةنيجم ةردند
 نم رك“ وأ مسلطل روص هيف تيب ابربلاو ريتك ىاربلا نم اهيف مرككو لخأو

 ةدل_حاأو 8 ةرك نم موي لك سمشلا لخدت ةوك نونامثو ةيام هيف ابرب اهتلمج

 , ؟دنم كباب ىذلا عضوملا 1 وكنا م اهو ديت[ نق ىهتنت ىنح ةدحاو كعب

 اهبو ةريثك نداعم اهلابعا ىف لهلهم نب رعسم لق نانتسروخ ةديلب قرود
 جيري ال ايعضاوم ضعب ىع بنتجو ريتك كيص اهبو أرآد ىب ذابقل ةجدق راثا
 الا تيربللا اذه دجوي الو ىركلا رفصالا تيربللا اهبو «م سلطل هنا اولات

 هن رح أ قرود ريغ نم رانلاب ىلا اذاو يرسي ال اهريغ ىلا اهنم تلج نآاو اهب

 اسيا ليسا دلامتف ماوه اهبو ءايشالا فيرظط نم نع هقرحخا ال قرود رانو

 نابسابلاو قرود نيب جون ةيلمل هذهو نيسارلا تاذ ىهست ةيربش ةيح اهنم

 ىدحاب تسهنو اعرذا تبثو ناويلمل نم ةىشب تسسحا !ذاذ لمرلا ىف نوكت
 © هتعاس ىف ناويلل توميف هيلع لقثتو اهيسار

 ةسمخ ىف جسر ف ادب يخح مركم كسع رهذو سراف و كا نببب اذ برج ناتسقرود

 لإ اهل قيرط ال دنهلا ةيحان نم مدقت هلا رجلا بكارم اهيلا افري جسارف
 ىقبي اهيبلع لما درو اذان بذع اهوامو نيترم موب لك ىف 4 كلو روم اهبو اهبل

 نم نويفنملا اهيلا ليج ءافلخل مايا ىف ناك ةعلق اهطسو ىو ءاريتك» احلم

 لسري كلذ نود ناك نمو ةعلقلا ف سبك ةميظع هتجرج تناك ىف دادغب

 ىف نولعي نيذلا ةيدسانلا نم موق اهنكسي توهبو تا أرايع اهب « ةربشل 3

 15 ديفوغيب لك دادؤيبف هناصقنو رمقلا رون ةدابز بسعكإ رخآ رزجو قيم اهبو ركلا

 افي رمسا اباش اهب تييارو رهشلا رخآ 9 موب لك صقني رث .رهشلا :فصننم

 الابل ةانسش لك ادقباسيف نأ مهضعب ىحو ىظلا داطصي هنأ نولوقي اوناك

 ةريزأل نم يورشل ىلع ردقي ل بيذلاو هفلخ ودعي ماقف ناتسقرودب لجرلا

 8 هكر دأ ىنح هفلخ سي لوب ملغ

 "إ ه.5 ريثك لخ اهبو
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 له اورصباو ناكملا كلذ ىلا داب اوقلطنا لاقف طق تيار ام عضوملا كلذ
 ىلا اولصو ىرن هيلع »عدملل نامز دعب لاق هيلا اوبهذ املف ال ما ةبجش هيف

 كلاقا ىنلقا لاقف نياخ كنا هللا ودع اب مق هل لاقف دعب ال لق ناكملا كلذ

 © هب فرتعأو هللأ

 ةصضفلاو بهذلا نداعم اهب هيقفلا ىبا لاق نامركب ةريبك ةنيدم ناآدنمد

 قلك ىيهحنو انبنداتعلا لاقي قعاش لبج ىف رذاشونلاو ايتونلاو سادكلاو ديدقلو

 هنم عفتربو ءهاملا ريرخ هب 000000 عمبي ميظع فيك لبلل !ذف

 هنوعلقي ةنيدلا لها هيلأ بخ رثكو فتك اذاذ هيلاوك قصتليو ناخد هبش

 ىتح موق هب ناسطلسلا لكو دقو قافالا ىلا ليكج ىذلا دّيمل رذاشونلا وهو
 © هسمخ ناطلسلا ذخا هلك عمج اذا

 روغث نم قو بيطلا ءاوهلاب ةصوصخ# رصمو سيئت نيب ةعدق ةنيدم طايمد
 عارذ ةيام وح كانه لينلا ضرعو رجلا ىف لينلا هام بصي اهدنع مالسالا

 لخدي ١١ سرج اهيلع ديدح ةلسلس امينيب ناجرب هيبناج نم هيلعو
 نع «ةريثك تاطابرو سرادم اهروس ىلعو نذاب الأ جرخ الو رجلا ف بكرم

 نارسغت كيدي ىلع جفتس رم اب باطغل ىب رجل لاق هنا معلص هللا لوسر

 ةوفص ملف طايمد امأو ربربلا نم اهبارخن ةيردنكسالا اما طايمدو ةيردنكسالا

 نسل ىكحو < سدقلا ةريظح ىف ىعم ناك كيل اهطبأر نم ءادهش ةوفص نم

 بايتلا نولعي اهب ةكالل نا طايمد رما فيرط نم لاق ىلهملا دمحم نبا
 اولكا !ذاف ىرطلاو حولمملا كمسلا هلكا رثكا سانلا ةلغس نم طبق مو ةعيفولا

 اذاف اهلزغ ىف نولعيو اهب نوشطبيو" ىديالا لسغ ريغ نم ةعنصلا .ىلأ اوداع

 طايمد رمآ فيرظ نم اضيا لاقو ثنلاب رخ! هنا هبلقي نم ككشي ال بوتلا عطق

 بايت لعل ةكال اهرجاتسي لماعملاب فرغت اًفرغ ميلخل ىلع اهيلبق ىف نا

 لقنو ربش اسهنم ىقبو بوث اهب لسع ناف اهنالآ نكي داكي الف اهيف برشلا
 هنمث نم صقنيو بوثلل عانتبملا رسمسلا كلذب ملع فرغلا اذه ريغ ىلا

 بهذ هيف سيلو طايمدب ضيبالا بوتثلا ةميق غلبتو بوثلا روج فالئخال

 راهن فصن ةريسم امهنيبو اهلبع نم ءىش ىف سينن كراشت الو رانيد ةيامتلتب
 عاونا اهبو ءرجكلا اتريضاح او ضيبأ سيئننب الو غوبصم طايمدب لعيب الو

 نول لك نم ىنوملقلا سرفلا اهبو ءاديعن ال سينت ىف اهانركذ كمسلاو ريطلا

 انهبو قييرغلا ىجنت اهنا اومعز قر ةقلخ ىف و نيفلدلا اهل لاقي ةكمس اهبو

 ه) © نوطشنيو
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 رانيد اتيامو فلا موي لك عما-ل لخد نا اوركن ةجال مويل اهنورخفذيو
 59 < ناطلسلا ةناوخ ىلا لقني قابلاو عمال م دانت ىلا ناتياملا فيصي

 لك ىف هلو بعللاو وهللا ىلا عليمأو ايزو اسقلخو اَقْلََخ سانلا نسحا قشمد
 كولمملا ىلع ديسلل ىقبي ال مويلا اذه ىفو بعللاو وهللاب لاغتشالا تبس موي
 اذان ذديملنتلا ىلع ذانسالل الو ذج حولا ىلع جوزلل الو كلولا ىلع دئاولل الو و حح

 هناوخاب كولمملا عمتجف هموي ةقفن ءالوض نم دحاو لك بلطي راهنلا لوأ ناك

 لجوأاو داسنلا نم اهتاوخاب ةجوؤلاو ناببصلا 0 :بارذاب ىبصلاو كيلامملا نم

 روصق اهيف مهلو نيتاسبلا ىلا نوشميف رييمتلا لها اماذ هداقدصاب اضيأ
 رضخا هشرف طوح وهو رضخالا ناديملا نابض سانلا رياس امأو ييط عضاوضو

 نولقني تبسلا موي نوشيعتملاو فق الل داما هيفو هيف تبن نم َءانششو ًافيص

 نيبعراسصملاو نيينغملاو ةرخاسلاو ىباطنرتلا قلح اهيفو مينيبكاكد هيلا
 اسهنم نوضيفي رث راهنلا رخآ ىلا وهللاو بعللاب نولوغشم سانلاو؛ نيلاصفلاو

 لبج ةوبر لبج اهب ءةنكامأ ىلا نودوعيو برغملا اهب نولصيو عماش ىلا
 ىلا اهنانيوآو ىلاعت هلوق ىف ةروكذملا ه اهنا نورسفملا لاق قشمد نم سرف ىلع

 نيناسبلا طسو ىف ىنسح دجحاسم هيلع لاع 0و نيبعمو رارق تاذ ةوبر

 ءاما اورجاو اهنخت' اوبقنف طسولا ىف لب 56 عقو ىدَرَب هام ءارجأ اودارأ انو

 ىذلا دىجاسللا ىفو هلفسا ىلا هالعا نم لزنيو ديزي رهن هسار ىلع ىرججو هيف

 ةرضدل هبناوج عيبج ىفو نيتاسبلا ىلا رظانم هلو ىرادل ءاملا العا ىلع

 ناولا اذ اريبك ار ريغص تيب ىف دجاسملا ىف تيارو ؟نيحايرلاو راجننالاو

 رادقم هيقش نيبو نيفصنب قشنا كقو رودم ةودنص رجح همج ةبيجت
 لمالو نقشم نامرك هب لصتم لب رخالا ىح نيقشلا دحا لصفني مث عارذ

 ىنذلا ةيواعم نب سابا اهيلا بسنيو +ةريثك ليواقا رجا كلذ ىف قشمد
 ميني كاذ ذأ وهو ىضاقلا دنع اقح لجر نم بلط هاكذلا ىف لثملا هب برصي

 | لافانقلا)الاهخد نتدس سلاكسيلا عم" تيدامللا ف: لاقخ, ىاذع مكبنا سيكس ٍىضاقلا هل لاقف

 ىف هيلا اسكاح' نيتارما نأ ىكحو ءدللا الا هلا ل سابا لاقف اقح لوقت ال دللاو

 تلاقف كلزغ تببك ةىث ىا ىلع اهلاسو امهنم ةدحاو ّلك درفاذ لزغ ةبك

 ىلع يب اذاذ ةبللا ضقنف ةقرط ىلع ىرخالا تلاقو ربخ ةرسك ىلع اهادحا

 مكاجت هنأ ىكحو ءدمهفا ام هكو لاقف نيريس ىبا كلذب عمسف ربخ ةرسك

 نبا ىدملل لاقف رخالا دحجف الام هيلا تعفد ىلا اهدحا لاقف نالجر هيلا

 انآ هيلع ىدللا لاقذ ىالفلا عضومللا ف ةرجش دنع لاقف هيلا لاما اذه تملس
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 ءراسج ةام اهيفو الا اناخ وأ ةسردم وأ اًظابر وأ !دجسم وا اراد. اهب .ىرت ام

 لماك بياجكلا دحاوم لاق (قشمد لأ ضعب هينرعي عماسلل ايعيبباجح نمو

 بيحرت نى ةهسحا ئلع 5 نما خلاب هرف هيد بيارغلا عماج نسال

 لبا ناوين روص نع هزفم وهو ةفلتوم كحملمو خقفتم ه هراحقأ صوصخف ماظتناو

 راجشالا مياوح اهيرتعي الو راصبالاب اهترمث ىنجت ناصغالا نونفو تابذلا روص
 بر اوفاطشس ايبا نأوأو نيح لك ىف ةكردم نامزلا لوط. ىلع ةيقاب ر -4

 دكيع نب حكيلولا هريع «رهدلا فيراسصن عم لوبذ اهبيصي لولا طقلا مز

 جارخ هثراسع ىلع قفنا دجاسملا ءانبو تأ ارامعلا رمأ ىف ذه اذ ناكو كلملا

 و ىلع هيلع قفنأ اه ريئاسدلا هيلع لجو نيتس عبس خ:تحلملا

 اولاق مدعبتن الف هلل هانجرخا ؟ىث وه لاقو اهداعباب رماو اهيلا رظني ملف اًريعب

 لك ىف ىاول موي لك هلماتي ناكو ةنس ةيام شاع [دحأ ن !باول عماذل بياجت نم

 لقبلا نمت غلب هنأ ىكحو «قيمنتلا ةغلابمو ةعنصلا ىسح نم هري رف ام موي

 . اولاقو هيف قفنا امل اماظعتسا سانلا مضف رانيد فلا نيتس عاّنصلا هلكا ىذلا

 ءاطع ملتام تيب ىف نأ لاقف هيف هل ةدياف ال اميف نيملسملا لاوماأ تقفنأ

 رمأ غرف املف سانلا نكسف مذ ةبح هيف لخدي ل نأ ةنس شع ةينامث

 اهقري عناصلا تيأرو صاصرلا نم اهفقس نالا ىلاو صاصرلا نم اهفيقسنب

 حالصالا ىلا جانجف هقرح صاصرلا ىلع قرذي اريط نأ اولاق باذملا صاصرلاب

 بهذلاب :بانح (نقشمد عماج 8 تيار تانج نب ىدوم لاف +رطم ا ءام عفدل

 ىف ةقصلم ةسيفن ءارج ةرهوج تيارو رثاكتلا مكاهلا ةروس اروغح جاجولا ىف '
 اهل ةرهوذ-ل هذه تناك تنب كيلولل تنام اولاقف كلذ نع تلاسف رباقلا فاق

 رباقملا فاق يف تريصف اهب ىيلولا رماذ اهعم ةرهولمل هذه نفدت نا اهمأ ترماف
 نيتقبط ماخر ةدعا ىلع ىنبم كحسلاو عرباقملا اهعدوا دنا اهمال فلحو

 ندملا روص كلذ لالخ ىف راغص ةدعا ةيناقوفلاو راسبك ةدها ةينانكلا

 ناذللا نايرجكا نادوعلا بجخلا نمو ناولالاو بهذلاو هاسفيسفلاب راجنثالاو
 ذا داع لع نماه»و لبق اضرعو لوط طارفالا ةياغ ىل اهو عماشمل باب ىلع

 نرسغلا بنالمل ىفو امهتماقا لو امهلقن الو امهيعطق اننامز ىانبا عسو ىف سيل

 رجا نم امهنا نولوقي راغصلا ةدعالا نم ايلعلا ةقبط ىلع نادوع عماجناب
 رجاو ضيباب ةطقنم قرد هبش رودم رك ىلبقلا ىحاصلا رادج ىفو جنهدلا

 ناويدو ةريثك فاقوا عماجللو هيلا اوباجج ملف الاوما هيخ منرفلا اولذب اولاق

 عماجلل لابنلاو ىسقلا نولعي عانص عانم سانلا نم ريثك قازرا اهيلعو ميظع
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 رضخا بوث هيلعو ليلخل اهيلع ةكد اهبو ةعساو ةراغم ىلا ةجرد نيبعبس لوف
 .لاقي ةراغملا طياح ىنأ رق مع بوقعيو قاما هبناج ىلاو هتبيش كردج ءاوهلأو
 توصب وه اذاف طياشمل ءارو ام ىلا رظني نا قف طياشل كلذ فلخ مع ةراس نأ
 © لون ثبح نم داعف مرو كابا لوقي
 00ج زورا رووا اجيخ قاما 1 رت يا برسل وسبا

 ةليلا تدك لو ماع ةاياوسسخ نم رو يا كل شرا انأو ببال

 ىرضالا تبفقبو د دربلا نم نودي ىدحا اوين دربلا ىنقلقان بارشل ف خدر ب

 ام هذه ىف انعضو دق ناميلس ابأ اب لوقي لياق !ذان ىانيع ىنتيلغف ةدودغ

 لا وعدا 1 نأ ىسفن ىلع قبيل اهيف دماووب اهلئتم رتتعتلا مكي اهباصأ

 ىرخطساا 0 ن راك فرت ىصمدق اجرا هنأ هيققلا 25 ب

 دجوي الف صلاخل اماو نوجكملا نم سانلا ىديا ىف ىرت ام عيمجن ايموملا هنا
 رفصالاو ضيبالا صلملا نم لابج درجاراد ةيحانب اضيأ لاقو كلملا ةنازخ ىف لأ

 © قبيزلا ندعم اهبو داليلا ربياس ل ىدبتو فورظلا

 4 نسحو ميم نم اهيف امل ضرالا ةنجو ماشلا دالب خبصق سف

 بعدو كنق هد بعصو (نقشمد ب خعبرأ يبلانا يادوب ىمزراوشا ها

 نولوقي ر ٍريسلا لعاو (قشمد خطوغ اهلضفاف اهلك تيار كفو ةّليألا انربوجحو اوم

 تيب ّ ةاوحو تاسيبالا تعمد نال هل لاقي اهب عضوم ىف لوني ناك ناك مع مدآ نأ

 2 نال فيسعي ىذلا عضوللا قف ناكو 6 ةينين ىف ليباقو ىرقم ىف ليباحو ايهل :

 تليق اف اهيلع عضونت نييارقلا تناك خميظع اذ رص عماشل دنع تاعاسلا بايب

 لسبج ىلع نيباع ليباق لَثَقو هلاح ىلع ىقب.لبقي رث امو هنقرحا ران تلون

 لعأ معزي مدلأ رثا لتم هيلع رح كانضو (قشمد باب ىلع ليج وعو نوبيساق

 اسهل لاقي ةراغم رجا ىنعو ليباه سار ليباق هب صر ىذلا رجكأ هنا قشمد
 زدنهقو قدنخو روس تاذ ةنيصح ةميظع نآالا ةنيدلاو «ىكلذل مدلا ةراغم

 للقو خسارف تاراعلاب ةطيبحص نيتاسبلاو اهبناوج عيمج نم ةكبشم تاراعلاو
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 رف بسيس# عضو ىلع ىنبي ناكو دجوي الذ بلطيف سمدل بيغيو ثلنثلاو

 نينس اذه لعفي لزي ملف دج مدح دجو اذا رث هلثم ىنبي نأ دحا فرعي

 نامعنلا هب حرف هلقم كولملا نم نكي ]هر ابيع اوصف م ناك هدانب نم غرف املخ نس

 نامل عنلا هل لاقذ هلك رصقلا طقدسل تنلأز ىل ةرجأ عضوم ملعال ل رامثس هل لاقف

 تيعطقتف هلفسا ىلا رصقلا ىلعأ نم فدقف هب رماذ ال لاق كريغ دحاأ اهفرعي له

 رعاشلا لاقف.لتملا هب برعلا برض ىنتح كلذ رهتشاف هلاصوا

 ببقذي نا: ناك ايمو راسيئس ءازج هام 57 0 ىازج

 بعصلا ماشلا دوطلا لثمك ضاو هقوهش# 3 مدويبب# ل املف

 ناش ندا ب وفلا زافو ةوبح لك هب راكب نظو

 قي يرش عودا علو هللا ىعل العيد - مسأر قوف ن نيف جدعلاب ا لاقف

 طق د ع 52 ب تيار ام ا لاقف 3 نوشللو ديلا ارو

 امو نايعنلا لاق فاب ربغ هنأ لاق كلذ امو لاف نميظع بيع هل ةربزو هل لاقف

 لاق ايندلا مكوتم لاق كلذ ليصحت كييبكف ل ةرخالا كلم هن قاب 0 ءىشنلا

 ابّئاو:انببا رطعع رث اهنطاب وا هيقفلا نيا ركذا نامركج ةريبك ةنيدم ,نضصيبخ

 اهيلع رطللا عقبف روسلا نم هدي لجرلا جاخا امير لآقو اهيلاوح راطمالا نوكي

 © بيج اذهو ةنيدملا قف لخاحلا هندب ةيقب ىلع عقي الو

 ندسعم نا مضاو نب دجحا لاق لينلا قرش ىلع رصم ةنيجم كلم لأ ةخبرخ

 اسدحال لاقي نيلبج كلانه ناو ضرالا عيمج ىف عضوملا اذه ىف نرمؤلا

 ةرانيد فلا

 ىف مع ليلخل ربق هيف سدقما تايب برقب ةرايعو نصح اهب ةدلب مسا ليلخأ

 ليل ةرايز ىلا الجر نأ ىفلسلا ىح هيلع ةرهاط ةكربلا راثآ هرفي بلكزلو

 لاقف ليلخل ةراغم ىلا لوزنلا نم هنكمي نا هلاسو ةيدع عضوملا ميقل ىدعاو
 اسحابصم هعم فخاو ةطالب عطقف ماقذ تلعف راوؤلا عاطقنأ ىلا تنفا نا ميقلا

 5 هه. دخوكت



) 18*( 

 ىلعالا اهفصن ناسنا ةروص ىو ةعيبلا بناج ىلآ ىذلا دجكاسملا باب ىلع

 ةروسصلا كلت ىلع هب عبطو رخل نيطلا طخوي برقع ةروص لفسالا ايفيصنو
 لاسجألاب نوفوصوم اهلفاو لاب ف اربيف غودلملا برشي ىنحح ءاملا ىف ىقلتو
 اذه رخآل لجر لاقف 55 اهمارةنوزا صمك: ترم طظحاشل لاق :عمالبلاو طرفملا

 أوسناك نأ بجكلا نمو «درجح ىف ميني هنا الك رخآلا لاقف ونعلا اذه نم لإ

 ةسعيشلا ةالغ نم اوراص مايالا كلت تصقنا امل هضر ىلع ىلع سانلا كشا
 ةبابسلا ةيمامالا هكلصاو ةيريصتلا بهذم ىري نم ريثك اهلعا قف نأ ىتح
 ةارلا تلاقف ةارماو لجر هيلا مكاحك هنأ ركذ ةروهشف صح ىيضاق ةموكح امأو

 كليق' امك هيلبقو هيلا موق ىمضاقلا لاقف 3 دقو ىنم انجل لجر اذه

 خضر ديلولا نب كلاخ ايف ايبو ءقدشأز مادانسل لاقف هنع توفع تلاقف

 هيلعو الأ ربش ردق ىلدب ىلع ام نيج اين قوم ان فوقي وو اهم

 © ريعلا توم شارفلا ىلع تومأ انأ اهو ةبرض وأ ةنعط

 خعيب اهبو دودخالا باككأ يرق اهنا اول ٌوئشمد ىحاون نم ةيزق نروح

 اهل لاقي ءاسفيسفلاب خمقنم ماخرلا دع ىلع ةينيم ءانبلا ةنسح عوملع :ئيظع

 موق هرخنلو برج اهل رخنلا نأ اوركذ ىراصنلاو نوملسملا اهل رخني نارجتلا

 اهيلع ناطلسللو كرابملا نارجتلل رخن نم نوداني ليخل باكر دالبلا ىف نورودي

 © ماع لك اهنودوي ةيطع
 ىف كاسنه ناكو ةقوللا ضرأ برقب رجلا لحاس ىلع تناك ةيدق ةدلب ةريشأ
 راثآو ةلجد ىف لب ةنيدللا الو ركلا رثا اهب سيل نالاو رك نامزلا ميدق

 ميدق ىف برعلا كولم اوناك 2و مخ ىب كولم لزنم ةريلمل تناكو ةسماط
 هلوق ى رفعي ىب دوسالا دارا مثابأو نامؤلا

 دانا /يسيغستو. علزاسنم اوكزت . ,ليرسع لآ. دعب: لموا:ذاءام

 دادنس نم تافنرشلا ىذ رصقلاو 2قرابو ريدسلاو قنروخل لما

 داوسطأ نم :ىسج تارفلا هم مهيلع ليسي ةرقناب اولوذ

 داوذ ما نباو ةمام نب بعك اهليقم بيطل اهريخب ضرأ

 داعيم ىلع اونك مهيناكف عرابد لبغف ىلع حايرلا ترج

 داتوالا تبات كلم لظ ىف ةشيع معناب اهيف اونع دقلو
 نانسؤلينا نيدلج كنا ريصي ءاهشووم )دج هلم ءاه لكو يميعفلا 1ةاذ

 نيبتس ى نزيل رهاظب ارصق ىدع نب وريع نب سيفقلا هرما ىب ناعنلا ىنبو

 نيتنسلا ىنبي ناكو راستمناس هل لاقي مورلا نم لجر هانب (قنروشل كميبأ ةنس



 ( ا*)

 ىف :تايدملا نال ةنيصخا ةعاق روسلا بناج ىو دوسا رجح ةرّوسم ةانيدملاو

 ,ةدنخ اسهلو هيلع ةعلقلاو مدنهم روحم لبج اهطسو ىفو ضرالا نم ءاطو

 نيبتاسسبو عماجو نيعملا ءاملل عناصم هطسو ىفو ءاملا ىلا هرفح لصو ميظع
 ةراسغم اهيفو نالا ىلا نارازي مع ليلخلل ناماقم اهينو ريتك رودو ناديمو
 :ةييفتم سهلا( عيبو دعاشمو سرادم ةنيدملا فو همنغ اييف ليلخلأ عمجج ناك

 درواملا هيلع بصيو هل رخني قيرطلا ىلع دوهيلا باب مهاظب مجح اهبو «ظيعيشو

 ةسردم ىفو هاسيبتالا نم ىن يبق هتك نولوقي ىراسصنلاو دوهيلاو نوملسملا

 جنرفلا ىقتعي ًاليلق روقنم هطس ١ ريرس هناك اهنح ب فيلو دلع مج ىوالخل

 قون .اهييياس# ننجح مينا "اةياج ويللعا ةللونمز هويدا لو يلح نش كل طوو
 نم اههيف وياما زنا .اهقواغب نا ديري ال اهب راتجا اذا ناسنالا ناف ياجرلا
 ايادسهسلاو فحتلل دالبلا يياس ىلا لمحت ةفيطللا تالالاو ل فيارطلا

 عيبرلا لوأ ةنس لك بعل يعل ملو ذاق وزم ةيبجحي تالا اهيفف نيقووملا قوس كلذكو

 نالتاسقتي نانقرف مو ةنيدنلا هاظ ىلا نوجرخ مهنا وهو قالشلا هنوهسي
 قولاو حرذلو رسللاو لتقلا هيف عقيف نينقرفلا ىدحا مزهنت ىتح لانقلا كش

 نم اهنم برش اذأ اهعايبض ضعب ىف ميب اهبياجت نمو فك ةرم نودوعي مث

 نأ هطرسش ةيرقلا هذه لعأ ضعب لاق روهشم اأذعو عز بلللا بلللا هضع

 ثلث مان هنا ركنو ًاربي ل ًاموي نيعبرا زواج ناف موي نيعبرا زواجج رف ضعلا
 كثلاثلا تامو نيبعبرالا زواججب ث نانثا ملسف هنم اوبرشو نييولكملا نم سفنا
 يطظ هنأ ضعب ىكحو مظعيصلا لحما برش اهنم ريب هذهو نيعبرالا زواج دقو

 طرفم لوطو ةرانم ظلغب ميظع نينت ةيامتسو نيرشعو عبرأ ةنس بلح- ضراب
 نم هاقلت ام ىرحكا ران هذ نم جرو هدجج ناويح لك علبي ضرالا ىلع باسني
 !رانسسمبو انبيع هنم نوبرعي سانلاو اهقرحا توبب ىلع زاتجأو تابن وأ رجاش

 ةباحسب هنم قلخل ىلاعت هللا ثاغان اخاسرف رشع ىنثا ردق باسنا ىنح
 ةعفر بلللا عقريف بلك ىف هبنذ فل دق ناكو هتليتحان هيلا تّلختو تآشن

 باغ نأ ىلا هيلا نورظني سانلاو هب ىشم باحسلاو ءاوهلا ىف ىوعي بلللاو
 ©رهذ هناك هيف باسنا ىذلا عضوملا» تيار ىكاشمل لاق نيبعالا نع
 ةريثك قو ةيرثو ءاوه ماشلا دالب مصأ ةنيصح ماشلا ضراب ةنيدم ضع
 ءاسمب بوث لسغ ولو ةقح شهنت وأ برقع اهب غدلي داكي الو راجشالاو هاما
 ملت هلل. ةروصلا اسهبداجت نمو ءرخآ هاب لسغي نأ ىلإ هسبال برقع برقي ال ص

 >) ©« ءالمو اعضوم, جرد 118006 باسنا امو, 5 باسنا المر اعضوم, © الث اعضوم
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 © رهف اهوكلم نيملسملا نم ةيلتم ةنيدلاو روج لما حبصات
 لاق تارممثلا ةرضأو تأريخل 8 اذ ينكح ةلقأ نامدكحب اة يبك ةنيدم تشرببج

 تارمتلا نم اميش هن نوعي ال مانأ ىفو ةنس اهلغالو ريثك لخأ اهب ىرخطمالا

 نيينسلا .ضُعب نويبرلا ترثك ابرف ءافعضلل اهنوكرتي لب عيرلا اهتطقسا هلأ
 © كالبلل لصح اني تكا ءافعضلل لصحف

 لمرلاو منص وهو لمرلل مسلط اهب ىسلدنالا دماح وبا لق رصمب ةيحان ةدبج

 ىلا لصو !ذاذ برغملا ضرا نم حابرلا هب ىنات مكلا لثم برغملا ةيحان ىلا هفلخ
 كلذ ىدي نيب نينتاسبلاو عراوملاو قيتاسرلاو ىرقلاو هاذعتي ال منصلا كلذ
 لمرلا اهالع ىرقو ندم لمرلا كلذ ناكم ناكو هفلخ ميظعلا لمرلاو منصلا

 الو لسم لا كلذ طسو ىف ماظعلا ردو ماخرلا ةدعالا سور رهظيو اهاطغو
 لمرلا كبلت اذا ةأدغلاب لمرلا لالت ضعب دعصا تنكو لاق اهيلأ لوصولا نك

 ةنيدم تيارو ةتنبلا ةرخآ نيبتي ال ملا لثم لمرلا تيارف ليللا ىف لطلاب

 ذخنيدم نم مكحاو مههلج اه ”روبعقو اهناينب ةميلظع ةنيدم مع فسوي نوعرف

 ىف تاناك هلا ةدعالا سور ترهظف اه ثكأ ىطغ دق لم لاو مع ىسوم نوعرف

 طياللو ىلملا رصق باب طياح فوج ىف مع فسوبب نيج كانهو روصقلا

 قو رسلا هفاسجر نك .ظيابلا سفن ىف جرد ىف تدعصف مكاصلا نم توكم

 اهفقسو ةفرغلا كلت مطسو لبنلا ىلع ةفرشم رادخ-ل سفن ىف ةفرغ ىلا رضصلا

 رمميظع تيب .ىلا ىضفي باب ةفرغلا قو بشل لثم ةتوكملا ماسلا حاولا نم

 فسوي ربع انهه بوتكم ةقرغلا راسو قافو مع كوم تاج ول ةةرزالا اتننت
 © نايتفتسن هيف ىذلا مرمالا ىضق لق ثيح ابورلا

 روس اسهل ةبرتلا ةجح هاوهلا ةبيط تاريثل .ةريثك ةميظع ةنيدم بلح
 قدصتيو اهب هينغ بلك مع ليلخل ناك ىجاجرلا لاق ةنيصح ةعلقو نيصح
 قلما دلل ١ يعج .لبشلو_ كاكاو تاي يلح ار قفلا لوقيف ةعلل موي اهنبلب

 مسيمسلاو نطقلا ايضرأ ىف عرزي ثيح نم ةبيطع ةكربب ةنيدللا هذه

 ءاسعب ىفقشي ايذع نيبتلاو حافتلاو شمشلاو مرللاو نخبدلاو رايخأو ييطبلاو

 مجاشك لاق البلا نم اهريغ ىف جسلاب ىقسي ام ىوفي ابور اضغ* ىايف'طملا
 اهراهزأ ضرالا تجرخاو اهراثآ تيغلا دب كتزرا

 اهراج بلح تعنم امك ةدلب اهراج تعنم امو

 0 اضراز نل ولطف اصرف ىهيتشت ام عمجج كلخل
 < © ايرط افدوف
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 نيهاوشلا ةريتح حراوج ةنسلا نم تقو ىركلا ىلع مورلا دالب نم ادضيأ

 ©اهب نوعفتنيو اهنوديصي هب هأوس امو ىزابلا ىلع نوردقي ام لقو قشاوبلاو روقصلاو

 الو اهب عرز ال ءاملا ةيدر ءاوهلا ةييس سراف رك لحاس ىلع ةديلب خبانج
 اهب ابذع ءام اودارا اذا هنأ اوركذ اهتير حلم اهوامو ةضس اهضرأ نال عرض
 اومط اذاف هضرأ ريغ نم هب نوناب ركل نيطلاب اهومطو ةريبك ةريفح اورفح

 ف 35 03 ع 59

 ةقرفتم فيغل اهلعاو ابيط اهوام نيكي اهيف ريب اهورفح مل نيطلاب ةرفثلا

 ءاهميغ ىف ناذالاو ةولصلا نم رهظأ اهيف روجافلاو قسفلاو لبلاو رول نم

 ماقف هشارف ىلع لذقو ةفيلخلا كسع رشكو ربتك قلخ هيلع عيتجاف هنلك

 دوسالا رجا علقو ةبعللا ىلح بهنو مارثمل هللا تيب اح لثقو ناميلس هنبأ

 نبأ ىبا هل لاقي رجاف مالغ ةيامثلثو ةرشع عسن ةنس ناضمر لوا ىف مهظاو

 نع عجرو هكذف هراسهطا لون نم هيلع هللا طلس رف هكحذب مما عنتما نمو
 ' © طم قلا

 ريشدرأ اهانب روصقو نيتاسب ىف ئسرف وك اهنم بناج لك نم ميسي لجرلا
 ءانبلا كلذ ىلع اذا ناسنالاو لابرطلا ىمسي لاع ةانب ةنيدملا طسو ىقو ككباب

 ليج ةنيدملا ذكإو ران تيب اهالعا ىف انبو اهقيناسر ىلعو ةنيدلا ىلع فرشأ

 ءىتش ىف سيل ملا ةبيجكلا ريبلا انهبو «لابرطلا سار ىلا ةالعو ءاما هنم طبنتسا

 اردق اهرعق ىلع أوبكا دقو زاريش ىلي امم ةنيدملا بإب ىلع هو اهلثم دالبلا نم
 فص ىلا لصيو !دج داح ام ردقلا كلذ ىف ةقيض ةبقت نم نرخ ساك نم

 مسا درو وهو ىروشخمل درولا اهبو ءعاهنم ءاملا ءاقتسا ىلا بانك الو هسفنب ىيبلا

 روج نم درولا ايرب تءاج ابصلا ميسن نم اكر بيطأ
 أورجكف نينس نوملسملا اهيلع لذ روج نأ باج ىب ىبتكا نب نيل .نككو

 ماق نيبملسلا دانجأ ضعب ناكو سماع نب هللا دبع ايبلع لون ىنح اهكاف نع

 ىنح هب أدعو كرت يملك ةاموف رف و زبخ هيف بأرج هيناج ىلاو ىلصي ليبللاب

 لخدملا كلذ نم نوملسملا لخدف اهل ىفخ لخدم نم ةنيدملا لخد

.1 



 ( ا )

 ناسسنالا ما «ولبلا“ «سيبع ما «ىورقرلا «ضيبالا لاسيلا «ةلابشالا"
 ة:ءاجللا «ةيراسنالا
 ةرسيزمل هذه ىف سوبح كاياجييبلا نأ أولاق ملقا رجدف ةييافسملا ةرمدزنجح

 كتنب ةيطاف ىع ىعشلا ىور لاجدلا اهب قاتو رابخالا سجن ةباد مادبا

 ال ىلا لاقو انبطخو ةريهظلا تقو معلص دللا لوسر انيلع مخ كتللاق اهنا سيف

 هرورس ىنعنف ىرادلا ميم هينثلح ثيدحإ نلكو بهل الو ةبغرل مكعمجا

 زيتا فصاع حدر عياصاف ركلا ىف اولبقأ هموق نم ًارفن نأ ىثدح ةلياقلا

 رشيسألا انيربخا اولاق :ةساسلمل انآ نلاق تننا ام اهل اولاق ذياب م !ذاف ةريزج ىلإ

 لف مكيلا قاوسالاب الجر هيف نافذ ريدلا اذهب مكيلعف ربخأ متادرأ نأ تملاق
 نيب قفدت يوناو اح منئاةدب هبا اهيجاناجلا . امام

 انلق رغز نيبع تلعف ام لاق اهلعأ اهينتجي انلق نايع لخت تلعف ام لاق اهفاوجأ

 لهنم لك ئمدقب تيطوف قاثو نم تذفنا تسبي ول لاقف اهلها اهنم برشي
 © ةنيدملاو ةكم الا

 دوسالا رحلا ىلع ىسلدنالا دماح وبا لاق برغملا ريك ىف ةسينللا ةريرج

 ةبق اهيلعو لب ىف رخصلا نم ةروقنم ةسينك هيلع لبج سلدنا ةيحان نم
 ةسينللا ةلباقم ىو ةبقلا ىلعأ نم حربي ال درفه بارخ ةبقلا ىلعو ةريبك

 ىلسع طرش دقو باسجحتاسم هيف ماعدلا نأ نولوقبو نسانعلا هروزب كاسم

 كلذ كصقي ملسم لك ةئنايض ةسينللا كلت نونكسي نيذلا نيسيسقلا

 ةنزور ىف هسار بارغلا لخدا دىجكاسملا كلذ ىلا دحا لصو املكف دجاسملا

 لعأ ىلا ماعطلاب نابعرلا يخف ةكص لجر لك ددعب يصيو ةبقلا كلت ىلع

 نوسيسقلا معزو بارغلا :دينكب :ةسينللا كلت فرعتو قيفكي ام لجسم

 © هلكام ىيأ نم نوردي الو ةسينللا كلن ىلع ايارغ نور اولاز ام عنا

 اسهيف ضبن ةلياس لامر اهّلك مابأ ةعيس ريسم رصمو نيطسلف نيب صراراغج
 نوفرعي ىتح لمولا ىف مادقالا راثآ نوفرعي اهلهاو ريتك لخأو عرازهو ىرق

 ةرثك عمو بيثلا نم ركبلاو ةارملا نم لجرلاو ّيشلا نم بابشلا ىطو

 هرسيسغ ىلع ودعي نأ ردقي ال 2دحا نال ريطاونلا ىلا مل ةجاح ال ديل

 هقراس قحليو مدقلا راثآ ىلع ىشهع هناتسب نم ابيش ركنا اذا لجرلا ن

 غرسملا ىهعي مورلا دالب نم هيتإب رمطلا نم عوذ اهب «نيموي وأ اموير اس 5

 جينابو ماينإبو اهنوكلمو هللا ءاش ام اهنم نوديصي نيعم ثتقو ىف ىنإاب ىولسلا هبشي

 ") «.5 لابشالا ) «.5 روابلا
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 «ريضحلا «قرزالا ؛قئبالا «رضخالا «صبصبلا «سامشلا «ىاردرد «ةلسلسلا

 « بببح مآ عقوب *نلع مأ عق 9 « ليلا ةيرأو «رانيد وبا ©« بلك وبا 25500 د ونبأ

 « نيبطلبلا « ساكلا ردص « قرقش 2 ىماشلا راجل ذبأا رأو ©« ىو :ل «ىرودلا

 «سيرضلا « مرللا كيد « موطرخل «شورطالا «ةلسلا كادوسلا «ةمسلا ءارضنل

 «خيسونلا“ «ةعرلا“ نبأ «نامسلا ىبأ «رسللا زوج « خشقولا داقرؤلا «ةذشقرلا ءارجلا

 «رالسلا « قسفقسلا « قوطملا « نربقلا « يصل مارا « 8ث دصلا © راورولا «ع 6

 ةهكسلا «ةينولسلا «ثروالا «صفغق درف «ةخودل «ةحوجرالا «ةكسكسلا "م

 ©« ىب 1 «بافللا « بوؤنلأ «(روفصع5 « طاوطولا « سورعلا «سيللا «#ابضيبلا

 «ىراصتمل «ىسربلا « كربلا « نوبلا «ريرشلا" «قرزالا ءرجالا «رسعلا «ةليلقلا

 ؛ حرقالا « قارعلا .«ىنيصلا طبلا « ىقعاللا 4 ىمورلا «ربإل « حبلا ادعس

 ناورللا «ةداقرلا «ةبوبحلا «سيمطبلا «ةبوجللا' «ساطغلا « ىكرللا « وس

 « ليمرالا . «فلخل « ةطورخل «ىلرقلا « ىحرملا ناورللا هكسموبا «ىرجلا

 «ىزابلا «لجكا «ياردلا ءاطقلا « ناشرولا « موبلا < قعقعلا «كزالا»* «سوفلغلا

 ٠ «ملعن ال ىذلاو ملعن ىذلا قلخ نم ناكس «ةيخرلا «ءادمل

 عون نوعبسو ةعست كهسلا نم اهب فرعيو
 ءاسنلا «سومشلا «نارالا ءاسكسلا «سلبلا «تبللا «وربلا «وملبلا «ىروبلا

 «صيوفلا «ليلدالا «ىنبلا «ةيعملا «سيلكنالا «شانحالا «رامشقيلا «رابوطلا

 «ينتلجع "4 قيطلبلا“ لامعلللق . ؛ طفنلا»- 4 وسلة سالا « لوغو: نيايانواهللا]
 «سيلللا «صورقلا « باسجقلا «تللا «نونلا ءربعلا4 « ضحرلا“ «ةيرالقلا

 ءءالسلا «ءاللل ؛نيفلا «تلكالا «ياللا « ئيلولا* 4 ساقرقلا* < ارغلا «سلكالا

 «نتسيشبلا ءرجكا توح «روسلا وسم او ءنيقربلا
 « سارسلا «روطسلا ©« سبللا « ةربخل «روعشلا « داعرلا «نليعيسلاب « توبرشلا

 « نييبليملقلا «نيقانملا 4 نايمعلا «ءايللا «نيننوبالا ؟نيييمربالا ؟سيبللا#« كفيلا

 «سيلدلا عوجملا « ئبقلاا" «ةرابكوم « رتل «سحنرقلا «صاقرلا «ةوبلخل

 © ه.5 ةغرم لا ظ © ©. هسيدويلا 5) ©.5 تورلا روفصع طل م. فوشيا

 7 ربو كيلا“ 9 2 ىحاجنلاو © ىجاجرلا 9 0« فرطسلا 8 6«. مهما

 م] «.6 درالا ”)«.5 طقبلا ) «.5لابحلا >) «.5 صخرلا 9) ه.5 ريعلا
 :) ©. أر قرقلا ١ « مدلولا, 5 خلولا ٠ ©«.5 سانسنلا ") « فلا, 5 جقلا
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 فيس الخو ةريحلا تلخ ةيبرغلا حايرللا بوبهو ءانشلا لوخد دنع ردعم ليت

 ءام هنوالخ تبلغو لينلا لماكتن كلذ دكنعو نيديرب رادقم جلملا وكلا

 ميهجراهص ىف هايلا سينت لها رخذت ذينيخ اولح ةريكلا تراصف ةريكلا

 اهتروص هذخو عننس بريل ععناصمو

 ريظعالا ركلا

 ةديدش خس اهضرا نال ةيذوملا' ماوهلا نم ءىش سينن ةريرجعج سيل هنأ اوركذ
 نيتلث ةنس ىف تينب اهنا ديف ركذ باتك سينت رابخا ف فنص دقو ةحولملا

 اسييف ىرتشلماو اهفرشو ةرهزلا لح ةجرد ةرشع اننثا تول علاطب نيبتيامو

 نب فسوي لاق سانلا رايخو ءاحلصلل اعمج ناك كلذلف تيبلا بحاص وهو

 ىمجعا انهكلع رثو ثيدلمل نوبتكي ةربحت بحاص ةياهسمخ اهب تبيار عبص
 ةنولملا ةسيفنلا بايتلا اهنم بلجت مالسالا ىلع ٌلدت ةرغولا نال طق رفاك الو

 ام ريطلا عاونا نم هدنع نوكي مسوم اهلو نوملقوبالا بايتلاو نىسلمل شرغلاو

 اعوذ نوتلتو فينو ةيام كو رخآ عضوم ىف دجوي ال

 سينن ةريوجع لجون هلل رويطلا عاونا

 «ىوسفسصلا «ىمورلا زابلا «روزرؤلا «ريفطصنلا « سولمملا مقبلا“ «ىولسلا

 «ىنوهلا“ «قيرولا « اونلا «تيخاسفلا «ىرمقلا «داقسلا «لبلبلا «ىسبدلا

 «نيربلا «فاسسحلا «بهارلا «قلبالا «ىدارلل «ىيسحلا «دهدهلا « غاؤلا

 © 5 مجفخلا 4 ©ه.5 ىنونلا
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 نيجافلاو ربلا هتهكر تع نم ناحجتسف نوطوخسم ةاصع جو هيلع ىلاعت هللا
 فلا ةيامتس اوناك ةسدقملا ضرالا نيمزاع رصم نم ليئارسا ونب بخ ال ليق
 ةخنس نيعبرأ ىف هلك تان ىيرشعلا نود الو نيتسلا قوف هريع نم هيف ناك امو

 نالجيرلا اهو انفوي ىب بلاكو نوذ نب عشوي الا ىسوم عم لخد» نمت جوخ مثو
 لخدف نوبلاغ مكنان هومتلخد !ذاذ بابلا هيلع اولخدا نالوقي انك ناذللا

 © ماشلا ضرأ عتفو مهبقعب مع عشوي
 نيك .. اغنم تايد ١اهب هيبالل له يتوج نم اوبن هس فرد: نواة روما
 اتوص غيدللا توص 57 ذأ اهنال تيوصلا ما اهنوهسي ةياكنلا ةريثكر بشلا
 نصراب ةيباسلاب نينموملا حاورا لا هنا نيام نيل نشادوزلا هيقورساوو كوسا
 8 تومرضح ىف « مرق ره دقو تومرضح صضراب توهربب ر اغلكا حاورأو ماسلا

 رجلا برح ىف ةربخو ةدالج اهلهال سيف ةريدج برقي ةلهأ ةريزدج كشاج
 هاملا ف عبسي نم دحاولا نأ ىنح اهلثم مثريغل سيل ةدالج نفسلا ِح دلعو

 ضعب نا سيق لعا لوقيو ضرالا ىلع وه نم ةدلاج فيسلاب كلاجكو امايأ

 كشاج ىلا بكدملا لصو املف ىراوج كولملا ضعب ىلا ىدعا دنهلا كولم
 أذهلف اهب نيذلا تدلوف نعوشرفأو يك نيهفطتخان ىكسفني ىراوشل جوخ

 © ريغ هنع رجم اب نوناب
 لايمأ ةينامت اهلوط ةيقيرفا ضرا نم ةقربط» ىدرم ىلع ةريرج ةخطلاج

 اهبو ةجيدق راثاو عرازم اهبو ءاملا ةبطذع نيعا ةتلت اهب لايما ةسمخ اهضرعو
 ةريثك ارنع اهب نأ ىلاتللا ناميلس هيقفلا ىىتدح ىصحت ال ام ليالا نم

 ىلع تفقوو ةقفاش لابج نم اهسفن توها كصاق اهدصق اذأ تشحون ةيسنا

 © اهنورق ىلع فقن اهنان ليالا فالخب 2

 و ع ءامرف نيب ربلا نم ةبيرق ةريزج سيئنن ةر

 ةريزج- وهو ليطتسم رب ولو طشإلا ا ,ىلا نيبو اهنيب مظعالا ركلا نع ةدرفنم

 رجلا هام اهنم لخدي ةعوف كانهو ءامرفلا برق ربلا اذه لواو نيركلا نيب
 مظعالا رجلا نيب لوحي وهو ٍبابرقلا هل لاقي عضوم ىف سيئنن رح ىلا مظعالا
 ىرخا ةهوف كانهو طايمد برق ىلا مابا ةتلث ربلا كلذ ىف راسي سينت ةريتكإو

 بيني لينلا ةهوفلا كلت برقبو سينت ةريح ىلا مظعالا رجلا نم ءاملا ذخان .
 رانا نوكيو روي فضق نضع" موي غالبا رادققم ةريكجلاو :سينت ةريبك:ىل
 كوتصتت) اذاف لامشلا بويه سنع هيلا ركلا هام لوخدل اكلم ةخنسلا رتكا

 لإ «.5 ةقرطر © ةيربط, © اهفرط ىبوم ىنب ةريزج
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 اهقرافو اهلخد نم ضعب لاق تيغاربلاو
 ىلوساكلا مهلك ثيغاربلا اسهيف تنك ةدلب هللا :ىقس ال

 ىوفرعت رث بايثلا تنعلخول ىدلج ا رمنت ىتح ىنوصرف
 © ىنوسقبسي“ جردلا ىلع ماراو“ ىوكرتي مم حوطسلا تدلعص نأ

 خبيقيرفا دالب ةبصق ركلا يدب ىلع ةريبك برغل ا نفراب ةنييحم سنون

 ال ام هكاوفلاو رامثلا نم اهبو اريخ اهرتكاو ءام اهبيطاو ةآوه اهدالب صلصا
 كيلاب كرغب ب بيج زول كلذ نف اًنعطو 528 برغم ا ءهاليريوم اهريغ ىف دجوي

 ةوالمل قدص عم هل مجت ال ىذلا نامرلا اهبو نانئبحح ةزول لك ىف اهتكاو

 قيقا ريبللا دوسالا ىمزالل نيبتلاو رظنملا عيدبلا ةججارلا ىكنذلا يرثالاو
 ىطعلا اي ريبللا لجرفسلاو رزب هيف دجوي داحكحي ال لسعلا ريتللا رشفلا

 ىلع ىرولعلا لصبلاو ةزوج مج ىلع اهنم ةبح لك ريبللا بانعلاو ةكارلا
 قب رن ال ةبيبج كميلا نم عاونا اهبو مةوالخل ىداص ليطتسم جرتالا مح

 ىقببو حلميف هليبق ناك اس اهنفلابخ هكيييبلا نم عون رهش لك 1 ىرب اهريغ

 الول نولوقي سنوقبلا هل لاقي عون اهنمو «معطلا بيط مرد يحص نينس

 لخلاو سفنلا ةاندو موللاب نوفوصوم اهلهاو «سنوت لما فلاخت رث سنوقبلا

 1 : : لاق جيرابتلا نم

 شحونت قو اهتيفلا ىننلتو اهمماك سنوت تيفلا ام كرجل
 ببج رمهأ انسهب حقك هل لاقي عضوم امهنيب 7 ل ناوربقلاو سئنون نيبو

 نيبتنونيز دعم رياط ّئ لي كقو ربزأرؤلا هندبصتق نونيولا نأوأ ناك أذا هنأ وهو

 © رد فلا نيعبس غلبت اولاق ةلغ كلذ نم لصحو كانه اهيقلي هيبلخت ىف

 رسصمو ةليا نيب ليدارسا ىنب عم مع ىبوم هيف لض ىذلا عضوملا وم حينا

 أوسناك خنس نيبعبرأ هينلا ذه ىف ىلاعت هللا ميسبح ةسدقملا ضرالا لوخد

 ناكو ةنع اولحر ىذلا عضوملاب 9 راهنلا ىهتنا !ذاف راهن دي كيندييو ضارب

 يعن اذه ليبلإب هب رواسب هزيل نم 0 راسهنلاب 0 ا ىلاعت هللا

 2 « ارو 5 ةرأوب © م اذاو 6 ىنوكفسي, © نوقسير, 4 ىلوقبس
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 لك لق لاقف هتملعا رث كلذ تلقف تاّرم عبس ةليل ّلك كلذ لق لاق هنملعا مث

 ناك املف. ةوالحىلق ىف عقوف هتيلعا رث كلذ سلقف هم ةرشع ىدحا ةليل

 هسنان ربقلاب لك حتى هيلع مدو كتيلغاام. ظفحاب ىلابخ لل لاق نس عب

 ىف ةوالح اهل تدجوف نينس كلذ ىلع تيقبف ةرخالاو ايندلا ىف كعفني

 كايا ىصعي ال هدهاشو هيلأ رظانو دعم دللا ناك نم لهس اب اموي ىل لاق مث ىّرس

 رجق ىلع رح لك رطفا انهنم,لوبضف  اريعش غرداب ىرتشاننك لاق ةيصعماو
 ىوطا نأ ىلع تسرع مث ةنس مردلا ىنيفكيف مادا الو علم ريغب اهنم ةيقوأ

 كلذ ىلع تيفب نيرشعو سمخ رث عبس رث سمخ رث ةليل رطفاو لايل ثالت
 قاقدلا ىلع وبا نانسالا ىكحو <نيقيامو نيتلثو تلت ةنس قون ةنس ىيرشع

 ليقف هتجئاعم نع دابطالا رجع ًاديدش اضرم ضرم رافصلا ثيل ىب بوقعي نا

 وجرت كل هللا اعد ولف نوفشيف ىضوملل ىلاعت هللا وعدي الجر كنيالو ىف نا هل

 اعد باسجاسيا لأ ليس هل لاقف هل وعدي نا هنم لاسو ًالهس بلظف ةيفاعلا

 بر اب لهس لاقف نيسبدل بارخاو تامالظلا عفرب رماف نومولظم كباب ىلعو كل

 ىلع ضرعف هللا هافاعف هديب هنطب سمو ةعاطلا وع هراف ةيصعملا لذ هتيرا امك

 تقرفو تليق ول يرخ امل هل اولاقف اميش اهنم ذكخإب نأ قاف ريتك الام لهس
 :بارث راص همدنق عضو ناكم لك ىارف رظنف ضرالا ىلا وظنا هل لاقف ءارقفلا ىلع
 موي تلخد لاقو «بوقعي لام ىلا هل ةجاح ىأ اذه هللا هاطعا نم لاقف رهناند

 ال لخدا ىل لاقف تفقوتف ةيح هتيب ىف تيأرف هللا دبع نب لهس لحجر ولا

 ىف كل له ىل لافقف تدخدف ضرالا هجو ىلع اميش ماقيو دحا ناجأ مني

 يلق آلا ناك اف ىديب دخان موي ةريسم عماتمل نيبو اننيب تلق ةعمل ةولص

 الا هلا ل لها لاقف ريثللا قلخل ىارف ةعلل ةولص انيلصف عمادمل ىف انك ىتح
 | © ليلق نوصلخملا نلت ريتك هللا

 ةَضق ىف ىلاعت هللا اعركذ هلل. ةيرقلا نأ اوركذ برغلاب ةيدق ةيرق ناسملت
 اهوفيضي نأ اوباف اهلعا اعطتسا ةيرق لها اينا وع دس ضل
 ًمصضيرع ًايلع ارادج ناك هنا ليق هماقذ ضقني نأ كيري ًارادج اهيف !اذجوف
 ىار هنأ ةيراسغملا ضعب شيكا < ماس قتسات هديب مدع ار 0 هحكسف البام

 © ةرايزلل سانلا هدصقي رادأل ىجاسم هل لاقي ادجسم .ناسملتب

 ناضيعلا ايهب .درغني ئققوملا بعص زدنهف دو د خيقيرفاب ةخنيدم سنن

 وصخ روحي داو نم م واو و اهوامو ىو اهواوه ةيعرلا نم ًافوخ اهتتاصخ
 3. اهينيلقا قراسسفت 3 نو دنم قبرشو قشوشح هامم بهذم هيلاو ةنيدللا
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 _دهفص اهريادغ ضعب ىفو عباصا ريغ نم اءارذ اهمدق تناكف لاق اهلاخلخإ
 0 ٌلخلا هللا لخدأ ن اسح ننب رمدن انا هللا ىكمساب بونكم اهيف بهذ

 اهيلح نم امي لبخاي رثو ناك امك ديعاف ىف ةرحاب» ىاورم رمظ< لم لك خيبات

 براسحو ىلع نب هللا كبع لبيقأ ىنح 7 الا كلذ دعب انتكم ام هللوف لأق

 اسهنم ةريثك ريواصت اهبو «ةيمأ ىنب نع كلملا لازاو هشويج قرفو ناورم
 لاقفةبلعت وب نسوا امهب رم اهريوصت ىف عناصلا قمم ةراجح نم نيتيراج ةروص

 مانقملا لوط امأست املا ىلا ربخ رمدت لها قاتف
 ماخرلا نم مصا لبح ىلع اياشلل ريغ ىلع اهمايق

 ماع دعب معو ايكرصعل ىلايللا ددع نم رم دق مكف

 مامش ىنبا عورف نم ىقب » ىلايللا رض ىلع اسسيكقاو

 ناتروسصلا ناتاه قارعلا لعأ رد هلت لاقف ةيوعم نب ديزي تايبالا هذع ع
 © لاق ام .لاقو قئارعلا اذه امهب رف مكنم دحا اهيكذي م ماشلا لعأ مك
 لغلا ناورذاشلا اهب اهلوح رودي هاما زاوعالا خبصق ةروهشم ةنيدم رفسن

 3 رب ىنح ليم نم برقي هدادتما ايههحاو ءانبلا بجتا يع روهاش هانب

 طالمو ديد ةدعا ةيا ةراسسجأب ئابم ةبيجح ةعنط' قو رتتست ىلا داما

 ىلع هنال عنتمال الاو ناورذاشلا !ذه ببسب رتست ىلا هانا عجر اهناو صاصرلا

 صعب ازغو تالغلا ةرفاو تاريثل ةريتك انع ةلقآ ةنيدم اهناو ضرالا نم وشن

 مورسلا عيانص 9 ترهظف اهيف ههنكسا رئست ىلا ىراسالا لجو مورلا ةرساكالا

 روتنسلاو وشلو نيرو جابيدلا عاونا اهنم بلجج لذ اننامز ىلا اهلها ف تيقبو

 انتيم اهب دجو رتسنت جف ال ىرعشالا ىبوم ابأ ن ( ىكحو <شرفلاو طسبلاو
 ىصق اذاف اهذخا ماردلا كلن ىلا يانحا نم مارد هعم ساسكأ نم نوزبآ يف

 باطذل نب ريع ىلا كلذب ىبوموبا بنتكنف صرم اهسبح ناف اهذر هنجاح

 هيلع ّلصو هنفكو هلسغو هجرخا ىنلا لاينأد كلذ نأ هباوج ىف بنكنف
 ةرهاظلا تامارللا"”بحاص ىرتسنلا هللا دبع نب لهس اهيلا بسنيو «هنفدأو

 ىف نأ رتست لها نم ريثك نم عمس دقو هللا هافاع اضيرم سم اذا اهتلمج نن

 ىكح هيف اهفيضي وهو هينات عابسلا تناك عابسلا تيب ىهسي اًننيب لهس لزنم
 كقلخ ىذلا هللا ركذنت الا راوس نب دمحم ىلاخ ىل لاق لاق هرمأ ءادنبا ليس

 زريبغا قمل تار: ىدلق .كنائيق ؛ىف كبلقت حنعإ كبلقب لق لاقف هكذا القيك تلق
 لايل تلث كلذ تلق ىدهاش هللا ىلإ رظان هللا يم هللا كناسل هب كّرخت نا

 ”) « نرحب, نواب, © نرخلاب
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 ىدامر نم اميش اوذخ كلذ متيار اذان دادغب ىرغت داكي ىنح ةدايولا ىف

 : نيتيبلا ىيذه دشني ناكو ىكسيل ءاملا ىف ةوحرطأو

 قامت ىف ىقويحو ىقويح ىف قامو قاسيح قوص ىف نأ قاقث اب ىنولتقا

 ىذلا هلل 0 لوقبو هدازاب فقو بلص امل هركني ناك نم ضعب نأ ىحو

 ىلع هيدي اعضاو ةآرو نيسحلاب وما !فاف 0 ةربعو نيلاعلل ب كلعج

 اني ءبف - نم متعمس له نيل 0 ايدل قرغن داك ىنح ةدايؤلا 8

 لاق ام ىلا اورداب لاقف اذكو اذك لاق هذا نينموملا ريما اب معن بجالل لاق

 91و لاو ةيامشلقو عم دبش خد 3 ىكلذ ناكو املأ

 لجرفس قوغي امهلجرفس رامثلا اترفاو راجشالا اتريتك اهو ثيدشمل ىرخاللو

 اينقللك ةكرجلا ةدشو بابضلاو هادنالاو راطمالا ةرثك امهبو انبيحم رابط قافالا

 اهنم جوخ اهدر د ةلش نم ىَناتو اهلخد ايبارصا ف نأ دوكافو ءاهب كيلا ىوذ

 زم قلاع ةدكار يفلان اطرد يل يبوس موب هيلع ىقاف نادوسلا ضرأ ىلأ

 كتيأر اناطل ناكلا اذه ىف تززع نمل هللاو سمشلا ىلا اريشم لاقف كسور
 اف ةيانج عيضاق ىلا عفر هنا ىح قجألاب نوفوصوم اهلعاو «ترهاتب ةليلذ

 ىضاسقلت ىارلا هعمجاب اولاقف جياشلاو ءاهقفلا عمجن دللا بانك ىف اهدجو

 جرخ اف هكافا رف ضعبب هضعب فحصملا برضا نأ ىرأ ىلا ىضاقلا لاقف

 © هفنا عخجت موطرخل ىلع هممنس ير كلذ لعفف لعفا تقو اولاقف هب انلع

 ىلع ةعوضوم ةينبالا بجتا نم اهتينبا ةعيدق ماشلا ضراب ةنيدم رمدت

 ىنايبذلا ةغبانلا لق مع ناميلسل نل هنن امم اهنا اوبعر ماخرلا دعلا

 دنغلا ىع اهددحاف ةيربلاب مق هل هلألا لق دق ناتميلس الا

 ديعلاو مافعلب رمد نوني عترمأ ل5 ل ا سبيخو

 كدمح نب  ناورم عم تنك 0 هر دلاخ نب يل نب يايا -

 وبوس ب دنع تعفر لاق كيلا ل نمل تعبد [ناف نرخادص هنع سم

 ةدودشم ريادغ اهلو ةلح نوعبس اسهيلع اهرهظ ىلع ةيقلتسم ةارمأ هيلع

 ) « سنحو, 5 سنجو, © سبحو *) © نزح, 5 نوح, © نوخ
 م
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 وهو روصنم نب نيسلمل ىلع تلخد لق فيفخ نب دمحم دللا دبع وبأ ىكحو

 دوسيبقلا هنم ترياطتف ضهن هتيأر ةولصلا تقو رضح اهلف !دّيقم سبل يق

 نيبو هنيب ناكو ليدنم سبخكل كلذ ردص ىو سبك فرط ىلع وهو اسوق

 لتي نايس كام وأ ديلا مق ليدنملا نأ ىردا ام دللاوف ةفاسم ليدنملا

 انا ام لاقف كسفن صلخت ال ث هل نلقف ءاكب ىبي وهو كلذ نم تبّجتنف

 اهتضمغف كينيع ضمغ لاقف روباسين تلق فيغخ ىنبأ اب كيرت نيا سوبحت
 لاقو ىئدرف ىلذر تقف اهتدرأ ةلح ىف روباسيئب انا !ذاف تحكتفف اهكتفا لاق مث

 اوثنح امل ىلتق وا بل نم قوم مهنا قاشعلا فلح ول هللاو
 اوتعب هدعب لصو داع ناو اونام اأولصو ام دعب نم أورجحش وي

 أوتبل مك نوردي ال فهللا ةينفك مرابد ىف ييرسص ديلكدملا وف

 قالو بولطم توف وأ' بوبح قفل الأ نوممل نوكي ال فيفخ نبا اب لق مث

 ردق ىلع مايفو هيك ردق ىلع عبلطو بالط ملك قلخلو مضاف ىوهلاو مضاو

 قلخلو منع بياغ بيغلا ملعو بيغلا ملع ىلع جوبطم علاوحاو ملاوحا
 لوقي ًاشناو ىرايح علك

 بيبطلا كقفل ضيرملا نينأ كيوي قوشل دكيرملا نينا
 بيبشمل دعبو لاصولا كقفل هيف نيديرملا لاح كنشا كف

 نم اعضوم موقل دجا ملف ميدقلا ةرايز ىلا تجاجح فيفخ نبا اب لاق مث
 لاق رف هب لصتم انا !ذاف ةرظن ىلا وظنف تيهبلا فوقو تفقوف نيريازلا ةرناك

 لعجو نيماعلا نم دحا هبّذعا ال اباذع هبّذعا ىلف ىنع ضرعأ رث ىنفرع نم

 برسق كنم هلعبو بلع كيف هباذع لوقي
 بحا اهنم ثنا لب ىحورك ىدنع ثناو

 بسلق بلقلل تناو نيسع نيسعلل تناو
 يدنا قرد كييف مسمن ينس

 ىس سابعلا نب دماح ريزولا ناكو للاب ردتقملا دهع ىق ناك هسبح نأ ىكحو
 تلق كنا انغلب هل اولاقو وربع ىنأ ةاضقلا ىضاقو ريزولا دنع رضحاف هيف ىلا
 معن نيسلمل لاقف هب مج نا نم ريخ ءارقغلا ىلع هب قدصتي لام هل ناك نم
 لاسقف ىنالغلا باتلتا نم لاقف !ذه تلق ىيا نم هل اولاقف كلذ تلق انأ
 ريزولا لاقف اذه هيف اندجو اف هانعمس بانلتا كلذ قيدنز اب تبذك ىضاقلا

 :فيلخل رماذ ةفيلخل ىلا ثعبو ىبضاقلا طخ فخاف قيدنز هنا بتكا ىضاقلل

 ةلجد دام فخاب تقرحأ اذا ىلا لقو باجكا ضعب ىدتسا يرخأ انو هبلصب
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 انأ لق اولقو هيف اوملكتو سانلا هركنا نمل انا هلوق رهظ املف تسبي عفصلل

 هلوق لثم راعشأ هنم عمسو قمل انا الا لوقا ام لاقف قمل ىلع

 هلوق لثمو
 ىلا كنا تننظ ىنح ىكنم ىتينذا < ىنع كب ىتينفا ىتمو كنم تبجحت

 مك نبأ مسقلا وبا ىكح هيف نظلا اوداسأ سانلا ضعب هذه لاتنما اوعمس اًملف
 هنم اوبلطو رئتاستب وهو روصنم ىب نيس ىلا اوبهذ ةيفوصلا نم اًعمج نأ
 قلغم بايلا نأ ىناريدلا لاقف سوجما ران تيب ىلا مهب بعذف اًميش"

 لفقلا وكأ هيك نيسلمل ضفنف هبجج ملف نيسمل ىهجن ديرهلا دنع هحاتفمو

 اقف راهن الو اليل ىفطني ال العتشم ًاليدنق اوارف تيبلا اولخدف تخكفناف

 اسهنم سوجلا لمكو اهب كربتان ىك مع ليلخل اهيف ىفلا هلل رانلا نم اهنا

 رحقي ال هنا انبانتك نم انارق لاق اهبافطا ىلع رقي نم هل لاقف 2دالب عيمج ىلا

 نارسين عببمج خعاسلا هذه ىف نتفطنأ كق هللا هللا لاقو خمبقلا ىناريدلا كلَ

 ىلع رحقي نأ انباتك ىف انارق لاقف اهّدر ىلع ردقي نم هل لاقف ابرغو قرش سوجملا
 له هل لاقف ىكبيو نيسدمل ىلا عرضتي لؤي ملف اهدافطا ىلع رحقي نم اهذر
 لسخد نم قودنص هدنع ناكو اهدراو جياشملا هذه ىلا عفدنت ؟ىن كدنع

 انهاه ام لقو ٍيِياشملا ىلا مغ ام بلس الع نود يح الرطب وضاكلقل

 لاقو تدعنشاف اهيلا همكب نيسنملار اثئاف !ذه ريغ

 انسه فرشا اوبس قلقا قفل قالك انو

 اهلالح تينتجا اناث اهمارح كيللا رظح

 انسهتسلا باو .اهقدد ها هنيزلا يلا فحم

 ءاهل اهتليج تبهوف ةجاتحت اهتيارو
 هيعدت اميف ًاتداص تنك ىرأ هيركنم ضعب هل لاق.هنا هنع:لقن ام فيرظ نمو
 ملكت املف هنع ًاغورفم لعلا فصن نالت كلذب تمه ول لاقف ادرق ىخكسماف
 ٠ لاق قمل انا هلوقب هقحح ىف سانلا

 كلضغلت تقلا نأ.س لابج اوقس ولو موشن ال اولاقو ىنوقس

 نتستمت ام اندنع ةىث ٌلهسأو اهبتح توما نا ىفايلس' كيت
 5 ]م ه5.« (ءطلا آ-5 « جرد 123006 ةقفن ضعب
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 ءةيربرسب ةبقر (قنعأ نأ نم ىلا بحا هللا لييس ىف ىطوس ةقالعب قددصتا

 اوكح سلق سانلا نأ ةيربلا ابا هل تلقف ىمون ىف مدآ تيار
 أوعز ام جدص نأ ةقلاط *اوحح انا لق كنم لسن ىاربلا نأ

 ياست إلب نطل ارطو اللا ىلوولا اا نبأ ماب ام ةيبيجتلا مناداع نمو

 50 اردق ريكا" وه 5 ياي ل 0 يا بلاط يي

 ئكسلذ ىلع ىبعشلا“ هللا دبع وبا مدعاش دقو هيلع عنتج رث ةعاجاشو ةيح

 عانتمالاو امرك كلذ نوري مهنأ بجتكلا نمو هوكرت ا غلبم شا مهب غلب ىتح

 ةارمأ ٌبحا اذا مدحا نأ اضيا ىكحو «ةمالسلا هللا لاسنو اضقنو ايزل دنع

 عطقيو اهيبا رقب نم لماح نرغب 5 كدكيع اهل اوفك نكي مو 3 جوونلا نأ أرأو

 اوجرخ كلذب ةارملا لها ىعارلا ربخا !ذاف برهيو رعشلا نم اسيش اهبنذ نم

 دجو نافذ ههجو ىلع وه ىضه هب اورفطي مث ع نأو ةولتق هودجو.ناف هبلط ىف

 هنم اهوجوزو ةيراجلاب رفط ةرقبلا ىلت نأ لبق هب موقلا ىناو هركذ عطق !دحا

 ا اولا لاقي ني هلت را رولا ميجا كحول

 اوسمتلا" برغملا دالب ىف اولصح“ اذاذ ببسلا اذهب مهبج نيكي نيبوبجلا
 © سضعرولاو نارقلا

 ناميلسل صيبالا رجح نم تيرافعلا انب سراف ضراب ةريبك ةنيدم اضيبلا
 ةبيط ةنيدم قو هضايب ةدشل ديعب دعب نم ىرب زدنهق اهبو لاقي اميف مع
 اهلخدن ال ةبرتنلا خيوط هاملا ةبذع ءاوهلا ةكجكت تالغلا ةرفاو تاريخل ةرينك
 ىف هنا ركن ام ايهبياجم نم «ةيذوللا تاناويأأل نم ؟ىنث الو براقعلاو تاي

 بسني م ناربش اهترود حاسفتو ليقاثم ةرشع اهنم ةبح ّلك بنع اهقانتسر

 ناك هنا روهشملا نف بياجتلاو تايالا بحاص الخل روصنم نب نيسحلا اهيلا
 ةيكانو فيصلا ىف ءانشلا ةهكافب ىقاب ناكو ًاطوس ةيدل نخكتايو دسالا بكري

 وه لق ةيدحا مارد ةدولم اهديعيو ءاوهلا ىلا هدي دعو ءانشلا ىف فيبصلا

 جرخ هنأ ىكحو اولعف امو مثريامض ىف ا سانلا ربخو اهيلع بوتكم دحأ هللا

 اذه اب هل لاقف ةيوق ةعفص هافف ىف هعفص هركني نم ضعب هيقلف ماكل نم ًاموب

 هدي عفر املف ىرخاب اهفدرا قل قبح لاقف كلذخب ىرما قلل لاق ىنتعفص مث

 1) «.5.©ىلبب هتبلا >) هءالعا ؟)5.6 ىلشلا « ىيشلا '©«لصح ")6 سمتلا
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 نونامتو ةعبرأو عارذ ةياعبس هلوطف دجسملا اما ءرجالا بيتلكا تح قيرطلا

 ةيامتس دعلا نم هيف ام ةدعو عارذ نوسمخو ةسمخو ةياعبرا هضرعو اعارذ
 جيابتمولا# ةخسبلم ةرخاصلا ةبقو # نوت ةصلا ةضلاب نونذامتو ةعبرأو

 0 ىلعو :ةبشخ فالا 4 دجحاسملا فوقس ىفو بهذلاب دف كلا

 أرذ نوثلتو ةثلث ةرضصلا رجح «صاصر ةحفص» فلا نوعنراو ةسمخ

 1 طلو ويعلو يصاب هع ةراغملاو ىييرشعو ةعبس

 نوتسو عبراو ةياعبرأ ةرخاصلا ىف جرسيو ليدنف ةيامدمخو ع دجحاسملا

 عارذ فلا ةيامامت نس ك ىو اننيزر طسفق ةيام رهش لك هتفيظو تناكو ٌليدنق
 نم ناورم نب كلما دبع غماقا اول نوتلثو ناتيام مدخل نم هل ناكو أريصح

 ماع اهنييولابلا كيا نم عخاقزر ناك ىابخالا نومسي كلذلو ىراسالا سمخ
 0مل طسو ىف ىراصنلل ةميظع ةسينك ىو

 ىف لزني ءاهسلا نم أرون نأ نوعزي ليدنق اهنم عضوم ىف لام ةرثتكو ًاقيمنتو

 ناسطلسلا باكتأ ضعب نأ ىكح مثدنع رويشم رمأ اذهو هلعشيو مولعم موي

 سقلا هل لاقف رونلا اذه لوزن كهاشأ نأ كيرا ىلا لاقو مولا كلذ اهيلأ بهذ
 ىلع هيشن اناث انسومان لطبت ال كلاتما ىلع ىفخت ال رومالا هذع لتم نا
 نبا لاق سافلا اهب كربتي ناولس نيع اهبو دنع رواجتف انرما ةيشمتل انباكتا

 ًااتج ىقست ةريزغ نيبع اسهتتغ سدقملا تيب صبر ىف ةلح ناولس راشبلا
 ديفي اهدعام نأ اولا سحقملا تيب هافعض ىلع نافع نب نامثع اهفقو ةريتك
 © كيلس ام ناولسلا برشاول ةبور لاق !ذهلو نيؤلمل هبرش !ذا ولسلا
 ةمأ اهناكس طيخل رجلاو برغملا دالب رخآ ىلا ةقرب نم ةعساو دالب ريرب دالب
 يف اولصح برغملا ىلا هموق بره ىلتق ان تولاج موق ةيقب نم مانا لاقي ةميظع
 ةيعادل هعوطاو ةنتفلا ىلا هعرساو اشبط رثكاو هللا قلخ ىفحا مو اهلابج
 تاياوغلا ناسطيشلا هل لوس ةبيرغ تاحالطصاو ةبيجت لاوحا علو ةلالضلا

 مع هللا لوسسر ىلا تّيَج لق كلام نب سنا نع «تالالضلا عاونا مهل نييزو
 ٍلوسر اب ىربرب تلق مالغلا !ذه سنج ام سنا اب معلن لاقف فيصو ىجمو
 مييلا هللا ثعب ةما مهنا لاق هللا لوسر اب رو تلق رانيدب ولو هعب لاقف دللا
 ال ىلاعت هللا لق مهئاست ىلا هقرم اوتعبو هجن اولكاو هوضطو وكذف لوسر
 نّملو معلص هللا لوسر نعو ءًالوسر مكبلا تثعب الو اًببن مكنم نذخأا

 5 «.5 فياحصأا, # جيراهصلا مر ه.5 ةفيخت



 (اه)

 ةداضتملا ءايشالاو لبطمو لهسلاو روغلا هكاوف اهيف هللا عمج دق اهدجاسم نم
 ىف ركذ ام اهنم ابويع اهب نأ الا زوملاو نيتتلاو زوكلو بطرلاو زوللاو جرتالك

 2 لقتا الو اهناماج نم رذقا ىري ال رق براقع ولع بهذ تسط اهنا ةيروتلا
 ةيحيولا, لج هنفجي هيف :(يرانسنلا .ةريقك" ءاسلعلا#لالقاظ كلذ عم كو اهنم ةئوم
 نكما اهب سيلو رصان مولظن سيلو اهيف عابي ام ىلع لاقت بيارضلاو خدانغلاو
 ىلا لاقو همظعو ىلاعت هللا هفرش ىذلا ىصقالا دجاسملا اهب < ناذالاو داما نم
 ةثلث ىلا الا لاحرلا لشن ال معلص لاقو هلوح انكراب ىذلا ىصقالا دجاسملا
 فرط ىوهو اذه ىدجاسمو ىصقالا دجاسملاو مارلل ىجسملا دجابسسم

 هتلبق ىفو عرذا ةرشع رجح لك لوط مع دوأد لمع نم هساسأ ةنيدملا نم قرشلا
 دجاسملا ىكو دحا هينكي ل ةقلخ هللا لوسر دمح بوتكم هيلع صيبا رجح

 ىلع ىنبم ماكحالاو ىسلمل ةياغ ىف وهو هضرع نم رثكا هلوط ضيرع ليوط
 نم نسحا دالبلا نم ةىش ىف سيل ىذلا ءاسفيسفلاو ةنولملا ماخرلا ةدعا

 ةّذع نم هيلا دعصي عرذا ةسمخ عافترا ىف ةريبك ةبطصم دجسملا نكت ىو

 ماسخر ةدعا ىلع ةنمثم ةميظع ةبق ةبطصملا هذه طسو ىو جردلاب عضاوم
 نولملا ماخرلاب ةقبطم هاسفيسفلاب يراخو لخاآد نم ةقمنم صاصرب ةفقسم

 لوني ةراغم اهتو مع ىنلا مدق رثا اهفرط ىلعو رازن كلا ةرضصلا اهطسو ىو

 ةيقلا جراخ اهببرش ىو باوبأ ةعبرأ خبقلا هذهلو اهيف ىلصي جرد ةدعب اهيلا

 اسصيأ جارعملا ةبقو ةلسلسلا ةبق اهنا نولوقي ةنسح ةدعا ىلع ىرخأ ةبق

 امالعا ةقبطم ةدعا ىلع كلذ لك مع ىنلا بق كلذكو ةبطصملا ىلع

 ىلع ناكو هامسلا ىف اليم رشع ىنتتا ناك ةرضصلا ةبق لوط نا ركذو صاصرلاب

 قاوبلا طبرم اسهبو «دانقلب لها هاسن لزغت اهعوض ىف ناك ءارج ةتوقاي اهسار
 تناك ىذلا مع ميرم بارح# اهبو «دجاسملا ىنكر تلح مع ىنلا هيكر ىذلا

 اهبو داتشلا ىف فيصلا ةهيكافبو فيصلا ىف ءهانشلا ةيكافب هيف اهينات ةكيالما

 بارا ىف ىلصي مياق وهو مع ىيكب ةكبالملا هترشب ىلا مع ءابركر بارص#
 هلثأ نأ معلص دللا لوسر ىعو ءهيلع هللا وعدي ناك ىذلا ناميلس ىسرك اهبو

 دبع ىلأ ىنتلسرا لاقو هدر ىلا عجرف هككصف مع ىسوم ىلا توملا كلم لسرا ىلاعت
 اسمب هلف روث ننم ىلع هدي عضي ىنح هل ٌلقو هيلا عجرا لاقف توملا ديري ال
 ىاعت هللا لاسف توملا مث لاق اذ ام رث بر ىا لاق ةنس رعش لكب هدي تلغ

 بدج ىلا هربق مكنييرال همث نسنك ولف رجح ةيمر ةسدقملا ضرالا نم هربقي“ نأ

 5 06آذ هبقربلو 0 هيرقبو © ةيمرد
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 مع ىسيع كلوم اهب ناك سحقملا تيب نم نيخاسرف ىلع ةيرق محأ كنىبب

 ليق ام ميرم تلكا مهلا. ةلختلا اهنا اري 0دك0لا نما علب (ج ايباد شايواو

 ةام وهو ةيدوبعملا هل لاقي ىذلا داما اهب ءةلختلا عذجع كيلا ىزشو اهل

 © ىراصنلا دنع ردقلا ميظع هنأو رح نم ىدبني

 طيارشلا ةلبقو ءايبنالا لح تناك هلا ةروهشملا ةنيدما ه سدقلملا تيب

 - نأ بعك نب ىنأ ترحل د ناميلس اهنم غرضو دوأد اهانب ىحولا طبهمو

 ارهاش كلملا ىرت تيح لاق نيا بر اب لاقف اًننيب ىل نبأ دواد ىلا ىحوأ ىلاعت
 ناميلس غرف انو كانه ىنبف فيس هديب ةرخصلا ىلع اكلم دواد ىارف هفيس
 ىل رفغت نأ كلاسأ بر اب لاقف ىكيطعا ىنلس هيلا ىلاعت هللا ىحوا اهئانب نم

 ةولصلا ديري تيبلا !ذه ءاج نمل رفغت نأ كلاسأو لاق كلذ كل لاقف ىنذ

 هءاج ىل كلاسأو لات كلذ كل لاقف كلو مويك هبونذ نم هجرخل نأو هيف

 كلو لاق هيفشت نأ اميقس هءاج نأ كلاساو لاق كلذ كلو لاق هنغن نا اًريقف

 دبخ امو هاببنالا هننكسو ءايبنالا كنب سدقللا تيبلأ نريباوف نبأ ن نعو كلذ

 ذاك" اهببفا ناميلتت لاو ءكلم هيف ماق وأ تح ويف لدخول ربش عضوم

 اهلاني الو قل اهلامي ةقلعم ةلسلس اهيف تناك ةبق ىو ةبق اهنم ةبيجت
 دلقصو هكّحاو نيب اهيف ىنب هنا اهنمو ةفورعملا ةليحلاب نآكحيضا ىتح لطبملا

 رجافلا لايخو ضيبا طياخل ىف عروللا لابخ ناك رجافلاو عرولا هلخد !ذاذ

 ءايبنالا دالوأ نم هنأ معز نم سوبا ىصع ةيوأز ىف بصن هنا"اهنمو «دوسأ

 م ىدب تق رنحأ اسهسم أذا ءابيينالا دالوأ نم نكي م .نأو هرضي 9 اننيدبسهو

 اهارف مع ريزع اهب زاتجاف اهوبرخو ةربابلل اهيلع تلوتساو هنابرض رهدلا ١برض

 مث ماع ةيام هللا هتاماث اهتوم دعب هللا هذه ىبحك ىلا لاقف اهشورع ىلع ةيواخ

 تناك اسم رعا تراصف كشوك همس سرفلا كولم نم كلم اهريع دقو هثعب

 ضرأ اهبرقب سيلو ةقهاش لابج اهعايضوا اهضرا نآالا اهيلع هلو لغا 0

 مار كانا اهل 'لديع ال:باوخنلا و ال ولا لانا اربط لضم عورزو ةيط

 ةريثك تارام اهيفو رجح اهلك اهضراو كلذ طسو ىف اضف ىفف ةنيدملا سفن
 اههايم ميرهص اهيفو الا راد اهيف سيل رطملا هام نم اهلهأ بونشو ةنسح

 ةيدر ايهايم ىلت سندلا ةريتك تسيل ةيرجح اهبوردو بوردلا نم عينج

 ديحت لق ءضايع ةكربو ناميلس ةكربو ليبارسأ ىنب ةكرب كرب ثلث اهيفو

 ةطسوتم اهنا مالسالا نادلب رابخا ىف بانك هلو ىسدقملا ىراشبلا دجا نبأ

 هزئأ الو فطنا الو اهنايغنب نم ىسحا ىرث الو جلت اهب عقي ام لقو دربلاو رك
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 © نوشه اوجرخن ةرضصلا تجرفناف هيف نك ام انه يرفف كهجو

 اهب ري ال ًاهسلط اهب نأ اولاق لينلا ىطاش ىلع رصم ديعصب ةنيدم انيلب
 ىلع ردقي ال هرهط ىلع بلقنا !ذا حاسمتلاو هرهظ ىلع بلقني الا اسمن

 © داطصي وأ توم ىنح ىكلذك ىقبيف هنطب ىلأ بالقنالا

 لكيم اهب ىلصوملا لقوح نبأ لاق برغملا رك ىف ةيلقص ةريرجب ةنيدم مولي
 ىراسستنلاو قلعم بشكل نم ةىث ىف هيف سيلاطاطسرا نأ تعمم ميظع
 دجاسملا نم اهيف تيأرو لاق هيف نيينانويلا داقتعال هب ىقستستو هربق مظعت

 نمرثكا مهسأ ةوللغ رادقم ىلع تيار ىتح دالبلا نم ءىش ىف تيأر امر ثكا
 موقلا اولاقف كلذ نع تلاسف ضعب هاج اهضعب تيارو دجاسم رشع

 ةثانع دو هريغ دجاسم ىف ىلصي نأ ثدحا ىضري ال مهتغمدا حافتنال

 8 هريغ هيف ىلصي ال لجكاسم
 بارخ نالاو ةلجد ىلع ىق ريد لباقم ةيناعنلاو دادغب نيب ةيرق قرانب
 ىلع مهقرطب ترثك ةيقوجلسلا ركاسع نا قرانبلا ىوكلا ركبوبابركذ
 ىلك انعمجاف انيلع اولقتو اولخد اوداج املك اهل روس ال ةيرقلاو انقيرف

 قسحالنو» ةلجد ربعنل ليللا ىلا كلخل اناييتو انم بيرق ركسعلاو اهتقراغم

 ىلع فخ ام انتعتما نم انبحاصتساف روس تاذ تناك اهناف ىبق ريَدب
 انمدنو ركسعلا ران اهاننظف ةيربلا تالم ةميظع نارين !ذاف باودلاو فاتكالا

 كتسيدحلل اذه ىف نك انعم ام عيمج نوذخاي نالا انلقو جورخل ىلع

 اسهلالخ نم انعمسو اهل لماح الو اهسفنب ةرياش' ق اذاف اننهد دق نأ ينلاو

 رجفلا عم اوراسو مهلزانم اولخو ىرجب متوام الو تسني مهقبك الف
 كولملا غرفي امو تدسف راهنالا ناف اولق ابك ,مالا نآكو نمل مهنا انيلعف
 ©ةيامسمخو نيعبراو سمخ ةنس ىف كلذو ابارخ نالا ىلا ىرقلا تيقبو اهحالسصال

 اهل ىكهسلا ريتك ريبك رهن اهقشي محلا لحاس ىلع ةيقيرفاب ةنيدم ترزخب
 تاسطابر اهبو ةازغ مورلا جرخ اذا ىحاونلا لها اهيلا ىوات ةنيصح عالق

 اسههاجت مقتسم ىلا ربل سكلا نم جوخ ميكاب ترونب تدرغنأو نيحكناصلل

 رهشلا ىف ناك ىذلا فنصلا هبش ال كهيسلا نم فنص ىهش لك ىف اهنم سيخ

 مشع ىنثاب هنمض ناسطلسلاو لوالا ىلا رودلا دوعي مث ةنسلا مامن ىلا ىضاملا

 ©رانيد فلا

 هلا ىجيتلنو
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 اللاب اونماذ متيقس ىناذ مكيقسيل ىلاعت هللا وعدا لف لاو قل ىلع منناف متيقس

 هللا ىن ىلا اوعجرف اميش جدافأ اذ اوعرضتو اوقستساو عمانصا اوجرخان هدحو

 جنم اند ايلف هيلا تلبقاو سرت هبش ةباك# رجلا بناج نم رهظف اعدو بريف

 الا اودادزا اف دابعلا ايحاو دالبلا بصخا اعيرم ًاثيغ هئتاغاو قزفالا قبط

 ناسكم ىلا جرخأ ن - تن ماش الل لاحول هاو ١ ىلاعف هللا لاسغف اكرش

 رثو هب سروفلا ديس هيلع بتوف ران نم اسرف ىارف عسيلا هعمو جوخ اذنكم

 ا بت كلذ دعب فرعي

 اعهبو انا بتنا ةنيلمو هيراجلا خير اهب ىرقلا ىذدأوو ماسلا نيب اظروك اقلب

 2 رم نب هللا دبع ىور ١ ام ميقرلا تبدحو عاضعب معز اهيف ميقرلاو فهلتا

 اولاقف راغلا هيلع تدسو لبلمل نم ةيخص تردحاف اولخدف راغ ىلا تيبملا

 لجر لق ملتابعا ملاصب ىلاعت هللا اوعدت نأ الا ةركصلا هذه نم مكيجني ال

 الو الها امهلبق قنغا ل تنكف ناريبك ناخش ناوبا ل نك نأ للا نم

 ابهقوبغ امهل تبلغ امان ىتح امهيلع حربا ملف اموي رجش ٌلظ:ىف انابفا دلو

 يف مدقلاو تتبلف دلو الو ًالخأ امهلبق قبغأ نأ تعركف نيمان اههتدجوف

 ايرشو اظقيتسان نوغاضتي ةيبصلاو ركفلا علط ىنح اميطاقيتسا رظتنا ىدي

 نم هيف نحب ام انع جرفف كهجو ءاغتبأ كلذ تلعف تنك ن .رآ للا امهقوبغ

 نأ مهللا و ثالأ لاقو هدنم جورشل نوعيطتسي ال كنت تدجرفناف 8 :كصلا هذه

 ىنم تسعئنتنماذ اهسفن نع اهتادوارف ىلأ سانلا بقعا نم تبكاك“د 3 ةخنبا ىل تناك

 ىلع اراتسنيد نيرشعو ةيام اهتيطعاف ىننتءاجت نينسلا نم ةنس انب تملأ عك

 نأ كل زج ال تلاق اهيلع تردق نأ ىتح تلعفف اهسفن نيبو ىنببب ىلخت نأ
 بحا ىو اهنع تفرصنأو اهيلع عوشولا نم تاجر كتاف هفع الا ماكل ضفن

 ءاغئتنأ نىكلذ تلعن تنك . نأ مهللا اهنيطعأ ىذلا بهذلا تالق 4 سانلا

 نوعيطتسي ال مهنا ريغ 0 تجرفناف هيف ىتك ام اننع -_ كيجو

 رجا مهتيطعاف ارجا ترجاتسا ىلل ملعت كنا مهللا :ثلاتلا لاقو ءاهنم سوردلا

 و ارينا قب ا ودل دوووم دباس ضمد ؛ءاجخم
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 ال ةيموجلا ماكحالا لضفا لاقنف ىدولوم ىلع مك نا كيرا هل لاقو هيلا

 ىسضام لا نم نيتنس وا ةنسل كلذ لعفا ىنلل ىطختو بيصت دق ايب قوي

 اشيهنم و رو سوو يوسوس اععللا وي اف

 مع ىنلا بوقعي ةيرق كو ماشلا ىلي امي رجلا لحاس ىلع ةماهتب ةيرق !لب

 م نارزصحالا تيب ةيرقلا هذهت لاقيو مع فسوب قارف مايأ ىف هنكسم اهب ناك

 تءاجن 6< مع فسوب لب) رصم ىلا راس اهفمو ةليوط نيك انيوح اهب ناك بوغقعي

 اهل اولعجو اهورمع كقو بويا نب فسوب نيدلا حاالص نكللا نس 3 وعلا

 اهنابلص ريسكت نأ كقو االسجاع ىلا ينرف كاله

 اهناوحاأ تيب تريمععال ىلأ لق اهنبح نكي مرولو

 اهبرخو اهكافو ىيدلا حالص كلملا اهدصق رعاشلا لاق لاق امك رمالا ناكو

 © اهئابلص سكو
 ادبعم اهب نأ بلح لغاأ نم دحأو ريغ ثحح بلح ىرق نم ةيرق قارب

 اذ فاافش هل لوقي نم ضيرملا ىرهف هيف نوتيبي ىنمؤلاو ىضرملا هدصقي

 ضافنتسم 2ىتن أذهو خفالا دنم لوزمف دلبب مكس اضخش ىرب اميرو ؛لكو

 ١ 8 بلح لحأ ىف

 عيمج ىف سيل شابك اهب ضايغو فيرو ىرق اهب رم ةروك رومشبلا
 هثيلال نحيف باسهل عيطتسي ال ىنح يالا ه1 اننمبحم امظع اهلثم كالبلا

 ةلجكلا رو يري لظيف هقنع ىلا لبك ةلجكلا كشيو هنيلا اهيلع لمك ةلجت

 شبللا ضبرو ضرالا ىلع ةيلالا تطقس ةلجكلا تعرن اذان هتيلا اهيلع هلأ

 © دالبلا نم ءىتن ف فنصلا اذه لتم دجوي الو مايقلا هنكجم مو

 هاسيللاو راجشالا ةريثك ةهيدق قو قشمد برقب ةروهشم ةنيدم كيبلعب

 راثاو ةينبا اهبو ماشلا دالب عيمج ىلا ةريملا اهنم لقني تارمتلاو 0

 ايم وخد ناسخ 9-4 ميملق ى 2 . جب ىهمسي لبو ا 5 اولا « مع

 اهنا عومجلا راص رث عضوملا كلذ ىلا منصلا اوفاضاف لعب ههمأ اًينص اهب

 مع ىلا ساسبلا جيلا هللا كترعنف رووقبملا اذع ناسخ كاع اهلهأو ةنبدملل

 ناف مكمانصأ أوقسنسأ هللا ىبن م ل لاقذ نايخس ثلث رطقلا منع سبح هوبدكت
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 نمز ىف ةليلج ةنيدم تناك ماشلا ىلي امم مزلقلا رك لحاس ىلع ةنيدم ةليأ

 هو رجلا قيرطب ءاسج نم رصمو ماشلا ميج اهب عمتجج نالاو مع دوأد

 ىلاعت هللا مرح ادوهي اهلا تناك رجلا ةرضاح ىلاعت هللا اهركذ دلا. ةةيرقلا

 انصيود ع ىنيبسلا 8 قينات كاسب تناكو كهيبلا ىبص تبسلا موي عيلع

 مهينات ل نوتبسي ال مويو اهترثلت ءاملا هجو ىري ال ىتح ضخاملا اهناك اناهس
 متيهن امنا لاقو هيلا سوسو ناطيشلا نأ مث رهدلا نم ةهب كلذ ىلع !وناكف

 ناتي اهيلا اوقوسو رحكلا لوح اضايح اوذخأاذ تبسلا موي اهديص نع

 تبسلا موي ريغ ىفو دحالا موي اوداطصأو ةروص## اهيف ىقبتف تبسلا موي

 باذعلا نأ أوأر املف نيفياخ ناطبيشلا رمأ ام اولعفف دحاو توح خينإب 9

 افلا نيبعبس نم أو ةيرقلا لما ناكو اوعابو اوحلمو اولكاو اوذخا غلجاعي ال

 هللا ًاموق نونظعت م وبلا ثلقو بنذلا ىع موقلا نوهني ثلت ثالثا أوراصخ

 ال نجح نوعانلا لق اوهبنت املف ةييطخمل نورشابي ثلتو عبّذعم وا هكلبم
 جبيصاف مع دوأد خنعلو باب نيدعتنمللو باب نيضفانلل ةيرقلا اومسيقف مكنكاسن

 موسقلل نأ اولاقف !دحا نيدعتملا نم اوري مم .عسلاج ىف موي تاذ نوعانلا

 ةدرفقلاو هيلع اولخدف ةدرق © اذان اورظنو راد اولعذ هتبلغ رمدل لعل ناش

 سنالا نم اهبيسن قات ةدرقلا تلعجن اهنوفرعي 2 باسنالاو اهباسنا فرعت

 ةدرقلا ريشتف ءوسلا نع ىكهنا ملا اهبيسن لوقيف هعمد فرذتو هبايت مشنف

 © مابأ تلك دعب تنام مث معن ىنعي اهسارب

 راموناو لايمبجتو ئرقو. نروكم, تاذ:رؤغلا راو ناشر نيو دابرصلاب نايماب

 روسص اسهيلع شقن نيطاساو ءاوهلا قف بعاذ تيب اهب ةنوغ دالب نم ةريتك
 كنخ رخالاو تب يس اههدحا ىّمسي رجكا نم ناميظع نامنص هيفو ريطلا
 بييارغلا ةفح بحاص لاق ءمنصلا ةيصاخ الو تيبلا ةيصاخ فرع امو تب

 ال هيتنأ !ذاذ هلجرب خا هنبزي اهيف مان نم ةنوكسم ريغ ةعيض نايماب ضراب

 نداعم اهب ءاهنم جات ىنح رطل قرم كلذ هب لعفي مان نان [أدحا ىف

 عبني نبيع نابماب ضراب بيارغلا خفخ' ىف لق «ىدادغبلا داب هركذ (ةقبيؤلا

 سس تيربللا خكجار ءاسملا كلذ نم نت خبلغو توص اهلو ريتك ةام اهنم

 اليست هسار كشيو فرظ ىف 2ىنن ءادذأ كلذ نم عفر اذاو هبرج- لوزبب هب لسنغأ

 هيلع ثتضرع !اذاو ريم لثم ًارتاسخ فرظلا ىف داسملا ىفبي امو كونو اًهيثو

 لضان اميكح ناك ىنايمابلا لضفأ ميك اهيلا بسني ءلعتشي رانلا ةلعش .

 نسحاو همركاو ىكنز نب ىعس كباتا سراف بحاص هبلط هيل عا عاونا ًاقراع
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 © مالسلا هيلع ءايركر نب ىبيحج ربق اهبو سانلا هروزي هربق هيف ةيكاطنا

 ناسمتع فحاصم هب رغت ومو صم لعال مورغأ ر رك ىلع ىصخح سيوطرطنأ

 9 دب ارب هيلا سانلا بهذي نافع ىبا

 انيعم ميدقلا ىف تنك اسينك ةينب اهب بلح ىحاون نم يف زود هروأ
 رن اهوداج !ذاذ عطاس ران ءوض اهنم ليللاب ىرقلا لا نم اهل نورواجخأ قروب

 ظفلب بونكم اهيلع ةراجح نم حاولا ةثلث ةينبلا هذه ىو ةتبلا اميش اوري
 ءذم نلبك دحاو هلآلا ىلبقلا موللا ىلع ام ناكو رسفو يرختاسا ام ميدقلا

 هجو ىلع ىذلا حوللا ىلعو مع ميسملا روهظل نيرشعو ةيامتلت مِيرات ىف ةينبلا
 قرشملا هكوضلا اذه ىلامشلا حوللاو ةينبلا هذه ليك نم ىلع مالس بابلا
 كىلملا مابا ىف ددجتملا بلاسغلا رودلا ىف ةربربلا مايأ ىف انل هللا نم بوهوملا

 رهش ىف اينالبو سوساقو انحو سسالقو نيدلوقنملا نيدركلا سائناو سوامنأ
 تقولاو رئاسعلا بوعش ىلع مالسلاو مدقتملا ّيراتلا نم رشع ىناث ىف لوليا
 © ملاصلا

 هاسيمو تاراسع اهب ناتسزوخ اهل لاقيو سرافو ةرصبلا نيب ةيحان راوهالأ

 ميكى ىرافي ال اهغيص ىف اهنلت ريثللا زولاو ركسلاو رامثلا عاونأو ةريتك ةيدوأو
 روبذولاك اهبابذ اولاق ةلاتقتلا تارششلو ةرايطلا ماوهلا ةرثكو رل ةدش اهنح نمو
 تاءانصلا نم الو بادالاو مولعلا نم اميش اهب ئرت ال روبنطلا توصك اهنينطو

1 : 
 اصوصخ ةلانق اهداوضو ءارهك ةنجو اهب ىرت 2 سانلا مالا اهلحهاو ةفيرشلا

 ىكحو ميلا باذع ىف اهلعاو ةّتبلا اهالبو فيشكني الو اها عطقني ال ءابرغلل
 كلت امومح هدجتف كلي امير دولوملا نأ لباوقلا »-إ هنا زاوعالا مياشم
 بيطي ال هنال موي لك هنووبخ. و زرلا اهلا لوكام نأ منح مامن نمو ةعاسلا
 عمتجيف رونت فلا نوسمخ كيدشلا ميسو جسيف انخسم الآ

 اهعقانمو اهخابس نم كعاصنملا راخلاو اهناخدو نارينلا رج ةاوهلأ و ح

 ايهتاراسخب تعفترا سمشلا تعلط اذاف اهراطما هايمو ايفنك لياسمو
 لك اهداسفب ىسفيو داسف.ىا هاوهلا ىسفيف اهانفصو هل. اهئاوهب تطلنخاو
 اهبنذ عفرت ال هلل. براقعلا نم تارارلو اهيضارا ىف ىاثالا رثكتو هيلع لمتنشا ام

 اس تاراوتألو ئعافالابنرم رهف قش ماعلا ىف ناك ولو اهرجت لب براقعلا رياسك

 هنحار بهذت بيطلا زاوعالا ىلا لج اذاو هدملوت نع زاوحالا خيصق ترصق

 مالللا بحاص ىشنملا ىزاوشالا ىسلل وبا اهيلا بسني هب ًاعفتنم ىقبي الو
 © هب دوفتم وهو بولسالا كلذ ىف ةنسح ةلاسر هل عصوملا
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 عرازسم اهلخاد ىو هاا ةيوذعو هآوهلا بيطو ىسلملو ةعاونلاب ةقوصوم

 تاذ مع حوذ نب ماس نب نقيلا نب مورلا تنب ةيكاطنا اهتنب اهناو نيتاسبو

 سراح فلا ةعبرا اهيلع فوطي اجوب نوتسو ةيامتلت اهروسلو ليصفو 6

 قي نمو ل دبتننرو رانس ايهتسارجح ويسب ةنيطتطيقلا تاتو ندع ما

 انثا اهترود ايندلا بياجت نم لبو لهسلا ىلع ْىبم اهروسو ةيناثلا ةنسلا

 لك لعجو هلوخو همدخ هنكسف قيرطب لزؤنم اهجاوبا نم جرب لكو. اليم .زيشخ

 ,طبلا عضوم هدلعأو لاجرلا لزنم هطسوأو ليل طبارم هلفسا تاقبط

 رايت هيد ىلا ليبس ال ام“ اهيفو ديدح باوبا هيلع نصحك رب 5

 ىلهسلا نيب ةلصان ةريادلا رطقو ىلبج اهفصنو ىهس اهفصن ةرياد خنيدلاو

 ةنيدملا ىع سمشلا تابت كاوعج ديب ادرس دج ةيلاع ةعلق اهلو لبو

 ىذلا كلملا وهو نايسقلا ةعيب اهبو «ةيناتلا ةءاسلا ىف هلأ اهيلع علطت دف

 معمل برضاو ىلاعت هلوق ىف ةصقلا ىف ءاج امك سرطف نييراومل سيئر هدلو ايحا

 هي ايسقلا ةعيب باب ' لعو 7 :ىواسوللا اهءاج نإ ةيرقلا باحصا التم

 د ا رشع ةعضي كبذ ناوبد انتيهلو ىصخإأ ١ 4 هكر سيشل

 ببسو ةنسح ظطانمو نيتاسبلاو تاماكل «سماخل ةقبطلا ىلع تاقبط سمخ

 نيتاسبلاو تاما ءاملا ىلع اولبع دقو اهيلع لطملا لبذل نم لوني املا نأ كلذ

 نولملا هاجولاو بهذملا صفلاب ةلوعم اهلك دعي ال ام سيانللا نم اهيفو

 اهدوقوو ميسلا بذعلا اهعام نال تاماسلل بيطا اهتاماهو عوجملا طالبلاو

 نم ةلوعملا اهيراجم ىف رجكتسي ام ءاملا نم اهيف تيأر ىدوعسملا لاق «سآلا

 عقو نا 3 ىلأ هدي ناسنالا عم اذا ةيكاطناب ناك هنأ ااكطو فول

 رابقم 000 نم قس اهيف 0” نم زق ا 83 اهدا ماخر نم 7

 «ءةنيدلأا عيمج قبلا معي نالاف تنولا كلذ نم خيصاخأ كلت تلطيف تيفنك

 بسداص راجتلا بيبح دجاسم اهبو «دنع رونسلا رجكي راغلا نم عون اهبو

 ىنلعجو شر ىل رفغ امب نوملعي ىموق تيل اب لق ىذلا هيلع هللا ةيكر سنوي
 رافكو نونموم ةيكاطناب ناكو ةكصب ىلاعت دللا هكلمأ هولتق املف نيمركملا نم

 ١ ىلاعت لق ابيك رافلا نكلهاو همون نع نينموملا تظقيا ام خكجصلا

 قوس طسو 3 ببيبيدح ليكاسيمو نودماسخ ٍُ ١ناف اةليحأو خكيص الأ تناك

 طل «.5 ءامم 2 جراخ ك) ناجف
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 راجشالاو عراوملا ةرفاو ةبرنلا ةييط تاريثل ةريتك ةريبك ةئيدم ةيقيرغأ

 نيبعبرا ةفاسم ىراكع نالاو ةريثك ادالب اهدق ةيقيرفا تناكو نوتيولاو لختلاو

 نم اهدالب رثكا دامو مريغو ةراومو ةتاولو ةتازم و ربارب اهب برغملا ضراب اموب
 ماخرلاو لكللاو نماصرلاو ساكلاو ىيدشملو ةضفلا نداعم اهبو < ميراهصلا

 رهظي هنا ىناتلملا ناميلس عيبرلا وبا هيقفلا ىنتدح ترزنب ةريك اهبياجت نمو
 اذاف هلبق ناك ىذلا عونلا فلاخإ كمسلا نم عون اهيف ةنسلا نم رهش لك ىف

 رهن كلذكو ةنس لك !ذكفو لوالا عونلا عجريف رودلا فنانسي ةنسلا تيهتنا

 ىسمهيي كيمسلا نم فنص هيف رهظي درولا نامز ىف ةنس لك ىف هناذ فّلش

 نيرهش ىقبيو كوشلا ريثك هنا الا بّيط هجنو عارذ هلوط كمس وهو ىوبهشلا

 قروسلملل ىلع نسلم وبا ركذو. «درولا ناوا ةلباقلا ةشسلا ىلا اهنم 2ىث رهنلا ىف

 ةياعبرأو ةرثناع ىدحا ةنس رخآلا عيبر رهش ىف ةيقيرفاب تاشن هنا هخرات ىف

 © هتباصا نم لك تكلعاو ةريثك ةراح ترطماف قربلاو دعرلا ةديدش ةباك

 نم لزن اكلم همونأ ىف ىأر هنا نيحناصلا ضعب ركذ رصم ىرق نم ةيرف (نةقيفأ
 ام لثم لق لاقف كلذ ىينم لجرلا لق كبونذ رَفْغُت نأ ديرنا هل لاقو دامسلا
 3 لق ناذالا نم غرفءان نّدوملا تيار قيفأ ىلا تبهذ-ف لاق قيفا نذوم هلوقي

 عم اهلجاو ىيدعاشلا عم كيشأ اهب ريدق ءىنن ّك قع وهو ريشل هدبب توج

 ىف نم ثععبي هللأ ناو اهيف بير ال ةينآ ةعاسلا ناو ردق امك ءاضقلاو لزنا

 هذسم لها هيقفلا نبا لاق رصم ضراب لينلا قرش ىلع ةيدق ةنيدم انصنأ

 ميان لجرلاف علاعأ ىلع أر اوضسم ءاسنو لاجر اهيف ارح اوضسم ةنئيدملا
 نافغرلاو دهملا ف ىصلاو اهنيجم رمح ةارملاو هي عطقي باصقلاو هتجوز عم

 رسشني دوعومو يِبللا رجش انصنابو ءادلص ارح تبلقنا اهلك رونتلا يف

 ىف كرثو حولب حول نش اذاو ةميق هل نيكي هرشان فعرا امر ةنيفسلا حاولال

 ناك راص ةّذم هاما ىف ىقبو ةنيفس اهنم ذكخأا !ذاذ !دحاو احول راص ةنس ءاملا

 جلبلا هبشت ةرمث هترجشلو ةيلمل هذه نم اهنرع لعلف ةدحاو ةعطق ةنيفسلا

 ماسسثلاب مورلا ريك فرط ىلع ندملا نايعا نم ةبيظع ةنيدم خيكاطنأ
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 نأ كيرا ىنأ لقو اهخاشم عمج رسم ىو اذ ناورم ىب زيزعلا دبع نأ ىحو

 قوميعأ لاقذ ركفتن ىنح 79 اولاقف تناك ام ىلا ةيردنحسالا ءانب ديعأ

 انتل :اودزو#ةةلغبع لح اهولجح نار اهلك يللا ىلا انيعيد لاملاب مكنيبعا انأو لاجرلاب

 ايجي: !ولاقف نمدقلاو .رضلا نم.انهبءام' كفا ًالطر نييرشح اهو داجتوف/ةئاللبنا» نم

 ةروهشم نيع اهب «ءتكسف تناك ام ىلا اهديعن ىنح لاجرلا ءالوه لقب

 ىف هنم ولخ ال تقو لك ىف دجوي فدصلا نم عون اهيف ةيردنكسالا نيعب

 000 ا ا ا
 تاريخل ةريتك ىوتسم ىف ديعصلا ىحاون نم لينلا رغ ىف ةنيدم طويسأ
 تروص امو ركحني امم ال ىرب ام اه اهروصو اهتاراع بياجتو تاهونتلملا خبيب

 تاريشل نم اهب ام ةرثلل .طوبسا ةررك ريغ نسخسي ره ىبشإلل اسيندلا

 نوتلت اهب نأ ايبياجت نمو «ىراصنلل ةسينك نوسمخو عبس اهيف تاعزنتملاو

 لصيو اهضرا مطس ءاوتسال ليلق ناك ناو اهعيمج ىف اهوام رشني ناّدف فلآ
 دالبلا رياس ىلا لمكج ىذلا ىرصملا نويفالا اهبو ءاهراطقا عيمج ىلا هاما

 لمح اهنمو ركسلا عاونا رياس اهبو سلو دوسالا يطق ترو ةراصع وهو

 ىف اهلتم دجوي ال هلا ةفيطللا بايتلاو ىقبيدلا ميسانم ايندلا عيمج ىلا

 ا8 ددابلا نم ءىش

 مع ناميلس ناك افانب نم ىردي 0 ةيدق سراف ضراب ةنيدم رخطصاأ

 سوجملل 00 ان تيب اهب ءرخطصاب ىشعتيو كبلعبب ماشلا ضراب ىدغتي
 هنلخد ةنيدلا ج اخ هنأ ىدوعسملا لاق مع ن .راميلس كجكاسم ناك هنأ نولوقبو

 ناي طخ قط 3 افالخا: لشعب كم نافل نوع اراينو هينا
 لكيف وهو لبج مفس ىئوهو ءايبنالا روص اهنأ عضوملا لأ ركذ لاكنشالا

 رتغت الو اراهن الو اليل ل لكيهلا كلذ فرافن ال بِي نأ هبياج نم ميظع

 ريتالا ىبأ ركذو «؟ هيف عيرلا سبح مع ن اهييليشا نأ نولوقي ةعاس بوبهلا نع

 اسمه قيحعو رخطصا ةعلق يف ان ن .رداسرأ بلآ وعلب نأ هكرات ىف ىروخل

 دضعب بانطفت هبياج نمو ءهيلع بوتكم كللأ ديشمج مسأ يزوريف حدف
 مع نب سادرم ريمالا كلذب ثّدح ىرخطصالا لق ضماح هضعبو ولح

 ىرخطصالا اهيلا بسنيو ءقراكنا لازو هوأر ىنح رضحاف نورضامل ركناف
 اهارقو اهدالب نوع نس ىحاونلا هبانك ىف ركذ هناف ميلاقالا باتك بحاص

 كسسلذ عيمج ىق رصق امو ةيصاخ هل ناك نا عضوم صاوخو اهنيب تافاسملاو

 © باندا
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 يلع هعضوا ناكف هتاقبط ىلع هاه اهيلع سلجج يردلا لثم عاججراعم ناك
 ةرانملا اهبياجم نمو < ىلفسلا ةجردلا ىلع ناك هعضوم ناف ايميللا لعب ىذلا

 ةرانم ةنمتملا قوفو ةنمثم ةرانم كلذ قوفو توكملا ريضصلا نم عبرم اهلفسا
 ةرودملا ةفيطللا لوطو كلذ لثم ةنمتملاو اعارذ نوعست ىلوالا لوط ةرودم ةفيطل
 جوخ اذاف ةظحأ لك اهيلا رظني لكوم اهيلعو ةآرم ةرانملا ىلعأ ىلعو اعارذ وقلت

 ويدعلاب موقلا ربخو ةنارملا ىف رطانلا هاري رجلا بكرو مورلا دالب نم ودعلا
 ناورس ىب للا دبع نب بديبلولا نمز ىلا ةيقاب ةارلا تناكو هعفدل !ودعتساف

 هنا رهظأو روغتلا ضعب ىلا ءاجن ءاهد اذ هصاوخ نم اصخش مورلا كلم ذقناف

 تعهرش كيلولا ىلا لاومالا كلت تبرامج املف ماشلا ضرا نم ىيافد هل جرختاسأو

 هلاسسف ةيضاملا كولملل نيافدو ًالاوما انهه را نينموملا ريما اب هل لاقف هسفن

 ىلع ىوتحا ردنكسالا ناف ةيردنكسالا ةرانم 'تح لاقف هناكم ىع كيلولا

 ةرانملا اهيلع ىنبو ٍجازآ ىف اهكرتف ماشلاو رصم كولمو داع نب دادش لاوما
 ةارملا تليزأو ةراسنملا فصن اوضقن هاف ايهجا ,ذاسال اموق دعم كيلولا ثعبف

 ةآرملا نأ ملعو كلذ ملعلا ىار املف ةيردنكسالا لها نم سانلا تبجكضف
 < هنلبح تمن مورلأ وك بكرم ى ليللاب برق تلطبا

 ىلع لاع نصح اننامز ىف ةرانم او

 ىف ركلا ىلع فرشم لبج قمن
 وىكأ وبلا قبو لسمنيو ةرببوج فرط

 ىف الا اسهسنلا قرط الو. سوف, ظوش
 جرد اهلو ةعبرم ىو جلاملا ركلا

 كلذو هسرفب سراغلا اهدعصي ةعسأو

 بكرم لاوط راج جردلا تج/ااةو

 ةجردلل نيتفنتكملا نيطيامل ىلع

 ةرانملا ةروص هذه ىلع ةفرشم ةيلاع ةقبط ىلا ىقترتف

 يلا خيقايلا هساحسو تب خطبخ م تافرشب ركلا

 ةجردب هبلا ىقتري ويك نصح

 اهناك ةفيطل ةبق اهطسو ىفو تافرش
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 اًنقو اورانتخاف اهئانبل تقولا رايتتخاو ةلالا عمجو دالبلا نم عاّتصلا تب رماذ
 اهفارطا عيمج نم ءانبلا نوعضي عانصلا سردل كرح اذا ىنح سرج اوقلعو
 ءانبلا اوعضوف ةكرح سرممل ىلع عقو ريط راط نوبقرتم © !ذاف دحاو تقو يف
 نوكي الو اهبارخ ةعرس هلا دارأو اهباقب لوط تدرا لق ردنكسالل كلذ ليق“

 رسكلا نم تجرخ ليللا نجو اهساسا تبث املف اهوضقنت الف هللا دارأ ام الأ

 اوكصاف اهظفح نم اهب لكويو موي لك اهيككح لؤي ملف اونب ام تيرخو ةباد

 اهنع عفدناف ىلل ع عفدل مسلط اهيلع دع ناختاب ر دنكسالا رماف تبرخ كقو

 ةخيقاب خةبانتكحو لاكشاو روبص اهيلع مسلطلل كلا ةدعالا ىدوعسملا لاق «ء هتيذا

 افانبين :ةباتكو لاكشاو روص اهيلع اعارذ نونامت هلوط دويع لك اننامز ىلا

 ناكو صرلا عم اين سرافلا ريسي ثبح رطانق اينخ تاقبط ردنكسالا

 كارلا ف تنناك نورسفملا لاق تاريخل ةريتك ةنيدم نالا كو راوسا ةعبس اهيلع

 ناكو ءأتويب رضع ايموقل اَدوَبَت نا هيخاو ىبوم ىلا انيحواو ىلاعت هلوق نم

 نم رثكاب ردنكسالا لبق ىبوم ناكو ةركسلاو ىبوم باجتحاو ةنيؤلا موي اهب
 هننب ةيردنكسالا جراسخ هنا ىطانرغلا لق مع ناميلس سلجم اهب انس فلا
 نم ةدعاق ىلع دو لك اسهل لثم ال ماخرلا ةدعاب ,يكصلا نم ًانوكتم مي

 عوشمل لثم داوسو ةرمكك طقنم ضيبأ ماخرلاو كلذ لتم هسار ىلعو ماخرلا

 ماسخرلا نم باب هلو عرذأ ةخينامت هنرودو ًاعارذ نوتلت دوع لك لوط فاوبإلا

 اذه ىفو عوبلل نم ىسحا ىلا رجالا ماخرلا نم ايصيأ هاتداضعو هنابتعو
 طسو ىلو دحأو كقو لحأو سنج نم اهلك دوه :يابتلت نم رتكأ شلل
 ًعارذ مشع دحاو ةيام هلوط ةيماخر ةدعاق ىلع ماخرلا نم دوه سلجلا !؛ذه

 فرعي دوم اسهبياجت نمو «ىربشب اهتربش ىلا ارب نوعبرأو ةةسمخ هرودو
 ميظع هناف ةيردنكسالا باوبأ نم خرجا شلا باب نم ازمبو رق ىراوسلا دوعب مويلأ

 ميظع رجح نم ةدعاق ىلع بصتنم ةدحاو ةعلجق وهو ةييظع ةرانم هناك اذج

 علقم تاب كلذ تاك نافذ تيبب هناك ةدعاقلا لكم م أ رجح هسار ىلعو عبرم

 ةديدش ةرق ىف اونأك هيلعاذ نأ ىلع لدي هسار ىلع ىاقوفلا رجكأ :عفرو هباصتناو
 ةيقابلا راثآلا ف ناكرلا وبا ركن ام اهبياجم نمو «اننامز لما يو 8
 سمشلا ةكرح ىركت اهنا نولوقي سانلاو ةكركام ةناوطسا ةيردنكسالب ن

 اهذخا نكمي ال تونسأ اذان ةىت اهنا عضوي تلامم اذا اهنال كلذ اولاف او

 انهيوام ءاكلل عمج# ةيردنكسالا تناكو هعيرقنت# عمسب اجاج: وأ فرخ ناك ن
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 ذي

 كلملا لاقذ نمهكسقأ ىمدقب مط نأ ىل نذاتا انلاتق نوديري ىيذلا ةالوع
 هاسيقنلا عجرف قفعضو انتوقو انلاح عنوفرعي موق ىلا اوعجرب ىنح عكرشا ١

 امو اهيف نأ اولاقو ماشلا لوخد نع موقلا عنتما اودعاش ام موقلل اوركذ

 جدز انفوي نب بلاكو ىبوم مع نبأ نون نب عشوب ءابقنلا نم ناكو نيرابج
 نوبلاغ مرحكنان هوهناخد اذا بابلا مهيلع اولخدأ موش اب لاق ىديوم تاخاأ

 اسنيف اوماد ام !دبا اهلخدن ىل انا اولاقف اميظع !اذج نوراهو ىبوم ٌثجو
 نيبعبرأ هيتلا ىف ىلاعت هللا مهسبح نودعاق انهاع انأ التاقف كبرو تنا بعذان

 ماسلا لخدف عشوي ىلا ىلاعت هللا ىحواو بلاكو عشوي ىوس مهلك اوتاف ةنس

 هلل ادج# اجرا ةنيدم اولخدي نأ ىلاعت هللا عرماف اهكافو نيبعنتمملا تالوأب

 ىلع اهنولخدي اوناكو انبونذ طح انلاوس ىأ ةظح نيلياف ًاركش ىلاعت
 فالا مهنم كليف نيغاطلاب مامرو مهبلع هللا طخسف ةطنخ نيلياق مهعاننسأ

 الزنا مهل ليق.ىذلا ريغ ًالوق اوملط نيذلا لدبف ىلاعت هلوق ىكلذو ةفّلوم

 ش © نوقسفي اوناك اب هاهسلا نم ارجر اوملظ ىيذلا ىلع

 لفا فلتخا ركلا لحاس ىلع رص ةروهشملا ةنيدلا كو ةيردنكسالا

 نيبنرفلا وذ وهو لوالا ردنكسالا اهيناب نأ ىلأ بهذ نم مهني اهيناب ىف ريسلا

 سمشلا برغمو تاملظلا غلبو ضرالا لاج ىذلا ىمورلا سوكولس نب كشأ

 اهيلع ابوتكم ىنميلا هدي !ذام ساكلا نم لات كانه ذخأا دفني ال اعضوم

 ترني نبأ أراد نب ردنحسالا اهانب لاق نم مهنمو ٠ءبهذم ىعأرو سيب

 تامو برغم او نيبصلا ىلا بهذ هنال لوالا ردنكسالاب ةوهبش ىمورلا سوفليفلا

 هذانساأ بهذم ىلع ناك ىلاثلاو انموم ناك لوالاو خنس نيتلتو نيننتا نبأ وهو

 ةايتاوب مدام ردنكحسالا نأ ليق ءليوط رهد ىناتلاو لوالا نيبو سيلاطاطسرأ

 ةراسنلا راثا اهب ناك داع ىب دادش ءانب نم ةنيدم ًاهدق تناكو ةيردنكسالا

 نيينانويلل ناك ًالكيه لخدو نييبارقلل ةريثك ميابذ مبذ ةيرجلا تاناوطسالاو
 لوقي الدق همانم ىف ىارف ال مآ مني له ةنيدملا هذه رما هل نيبي نأ هبر لاسو
 ال ام سانلا نم اهنكسبو قافالا ىف اهتيص بعهذيو ةنيدلا هذه ىنبثت كنا هل

 ىوطيو موهسلا اهنع فرصيو اهئاوهب ةبيطلا حايرلا طلتختو ثددع ىصح
 نيطايشلا نم اهبيصي ال ىتح رورشلا اهنع معكيو ريرهمولاو رمل ةّدش اهنع

 ردنكسالا ىف «< روض الخدي ل 2دونضج ايهيلا كولملا تيلج نأو بج

 ماسخرلا نم ةريثك [دمعو ةّيدقلا ةراعلا راثاو اهناوه بيط دهاشو اهعضوم
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 هحلصيو مشهلاو رسللا ىلا هبرشي امك لوني مشهنا وا ؟ىت هتاضعا نم سكنا

 نيتجافقلا نيب ام ةعس ةدحاو سوق كو باسط رهن ىلع ةبيجت ةرطنق اهبو

 «مالعالا لوطا هديبو لإ بكار اهنم بخ ام رادقم اهعافتراو ةوطخ نونامث

 ملف ناسرالاو تالقثملاب اهرعق اونكتما هنأ ناجرا لها ركذ كهاص ريب اهبو

 اهيلاو مةيرقلا كلت ىقسي ىحر هام اهنم هلك رهدلا روغي رارق ىلع اهنم اوفقي

 نأ هل لبق عبرلا ىم دب ناك ناجرأ نابعأ نم نالع نب لضفلا بسني

 ادغو كلذ فيك لاقف هاقلتت نا هجولاو !دغ مدقي هللا دبع نب ناعنلا

 ناععم قلت! !لغوةوئيل ١ محا ىنتح فاحللا تاه م الغ اب ىلك ىلا طبت

 اهنيب ةيربط اهتبصقو اهيلامشو ةطوغلا جرغ ىف ماشلا ضراب ةيحان ندرالا

 تع هد 527 لاقب ارا نجكتللللا مصل ب 0 تلت ممم تايب نا

 اهلوَخ © 5 نيذلا ىو دقلا 9 557 ماوعالا قطقب زف ميعب 59 ناوبح اهيف

 عقو ناو ةويكل ىف هل ةبغز ال نم اهنكسي قاب رث' هدم ةيلاخ ىقبت ىح قلك
 ليت ال اهيف عقو اذا بطللل ىنح هب اعفتنم“ ىقبي ال ؟ىش ةريكلا هذه ىف

 ًنيفاط ىقبي لب صوغي ال اهيف قيرغلا نأ هيقفلا نبا ركنذو ةنّابلا هيف رانلا

 رجنا هل لاقي جيطبلا لكش ىلع رجح ةريجلا هذه نم يرخيو توج نأ ىلا
 ىتناو ركذ ناعون ومو ةناثالا ةاصخ ةابطالا هايتساو ةفسالفلا هركذ ىدوهيلا

 فسؤي بج اه مع ىلا 0 لوم يام ءءاسنلل ىثنالاو لاجرلل ,ذلاف

 و 01 لاق هللا 8 ا نم مع ئسيع 6 8 ا رولر 5
 © هللا راصنأ

 ركسو زومو لأ تاذ روغلاب ندرالا لابعا نم سدقملا تيب برقب ةنيدم اكجرأ
 كل ىدوم لاقف اهلوخحب مع ىدومه هللا رمهأ ملأ 5-5 ديرق قو تح

 ماشلا ضرأ ىنعي ملت دللا بتك هلا ةسدقملا ضرالا اولخدا موق اب ليبارسا
 تضيع رح يس يروج نيووبفو عومسس ا وسمو ص

 ميهلاس ةقلاعلا نم لجر - اتيرأ نم اوبرق املف جلاح اوفرعيل تطال ىلأ
 لعجي ابك هيك ىف هلعبن ركبيلا هللا لوسر ىدوم لسر انا اولاقف غلاح نع

 لاقو هيدي هيدي نيبب مهضفنو :قلاملا كلم ىلا مهب بهذو .مذاصعلا همك ىف اندحخا

 ه) « اهفشكد, © اهفنكت © 6.5 اعفسم /
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 اذا كلذ دعب ناكفن مهسفنا ىف كلذ لثم ماباصأ روصلاب متلعف اف ملكاشتو

 أورقبو لاسجرولا نوبع أوقفو باودلا قوس اوعطقف روصلا دكر ودع منا
 ىف اهنلل تافارخل هبش تناك ناو ةياكنل هذعو كلذ لثم هبيصيف عنوطب
 وبا اهيلا بسنبو < نالا ىلا قاب تيبلاو بوتكم رصم رابخا بتك عيمج
 اهيل هنقو كحوأ ناك نأ قيمخالا مويه بأ ىب ىرصم ا نونلا و 0 ضيفا

 ىرسغملا هللا دبع نب راس ىح جاربلا نم بجتا ةبيجم تالاح هلو ابداو اعروو
 قحو نلقف «قيطنت“ 7 بيج هنا لاقف هلابوت ببس نع نونلا !ذ نيلاس لاق

 ىف تيمنف ىرقلا ضعب كيرا رصم نم تجريخ لاسقف ىنتربخا هل كدوبعم

 ىلع اقركو نم تطقس ءاسيمع ةربنقب انأ اذاف ىنيع تحفف قيرطلا ضعب
 ةضف ىرخالاو بهذ اهادحا نانجركس اهنم تجرخن ضرالا تقشناف ضرالا
 اذهب نم. برشنو !ذه نم.لكات:تلعجف ةام ىرخالا ىفو مسم» اسهادخا قو

 < نيبتيامو نيعبراو سمخ ةنس ىقوت ىنلبق ىتح باسبلا تمول ىسح تلفف
 مظعالا هللا مسا فرعي نونلا اذ نأ ىنغلب لاق نيسلل نب فسي ىكحو
 (قسح نكيلع نيفايشا ذانسالا اهيا دل افا 2 زاتسا هتمدخو عم تدصقف

 ىنح تيكسف ىلتثم اعضوم هل نجي الو مظعالا هللا مسأ ىنفرعت نأ كيرا ةمدخل
 ليدنم ىف ادودشم ةنكمو اقبط اموي ىل جرخا مث رهشا ةتس اذه ىلع ىلأ

 لاق معن تلق طاطسغفلاب انالف اننقيدص فرعتا ىل لاق ةزيجناب نونلا وذ .ناكو
 9 ركفتاو (قيرطلا لوط ىشمأاو (قييطلا تذخاف لاق !ذف هيلا لقدون نأ ديرأ

 قسبطلا ىلع ةراك !ذاف ةنكملا تعفرو ليدنملا تللح ىتح ريصا ملف كلذ

 ًظاتغم هيلا نعجرف ىرخسي هنا هل تلقو كلذ نم تظنغان ترمو تنلف
 كنيتناثا ىنتنخ ةراذ ىلع كتنمتنا قا اب لق ىهجو ىف ام فرع ىأر ايلف

 © كارأ ال ىتع رم .مظعالا هللا مسا ىلع

 ناورشونا لاو زوريف نب ناسبق اسهانب سراف ضراب ةروهشم ةنيدم ناجرأ

 قرعب هيبش ام هنم عبني لبج ىف فيك اهبياجت نم هيقفلا ىبأ لذ لداعلا

 باب فهلكا اذه ىلعو ضيبالا ديلمل ايموم ا هنم نوكبي هتراجح نم مشرتي
 ىضاقلا رضحو يفي ةنسلا نم موي ىلا ناطلسلا متخو قلغي ةظفحو ديدح

 نم هيبف عايد دق ام عمجيف نابرع لجر فهلتا لخديو دليلا مياسشمو

 باسبلا قلغي مث اهنود وأ لاقتم ةيام رادقم نوكيف ةروراق ىف هلعججو ايموملا

 دقو ةسدع رادقم هنم ىقس اذا ناسسنالا نا هتيصاخو لباقلا ىلا منخاو

 0 «.8 هيفطت
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 نسع ٍهعنم مع ليلخأل نأ اويعزو مع ليلخل اعدب كلذ نا نومعويو روسلا نود

 ه8اهب اهترتك عم اهنولعنسي ال مو عرولا ىف رقبلا لاينسأ
 ىلع كاذو راسسفلا عفد اهتيصاخ ةعيب اهب لينلا ىرغ ىف يع

 ةراغلا ةروص ىلع هنوعبطيو لينلا نيط نوذخاإب سانلاو رجح ىف ةراف ةروص اهباب

 نأ ةيرقلا لها ركذو ماتويب نع راغلا برهتو متويب ىلا هنولمتو ر جا ىف هلل

 0 بكرللا نم ى ىبص كصقف ةيرقلا هذه نحن فقو ريعش هيف نراك ابكرم

 راف ردابتف عوبطللا نيطلاب بكرم لا لزنو ةرافلا هب عبطو لينلا نيط نم اعيش

 اضيأ تويبلا ىف هوبرجو: كلذ نم سانلا بجكتف ءاملا ىف اهسفن :ىرت بكرم ا

 تلفن وأ لتقتف نجرخ الا ةراف اسهيف قبت مث راد ىف لصح عباط ىأ ناكو
 © تيب ىف هوكرتو عباطلا غرتكا سانلا ذخاف هيف عباط ال عضوم ىلآ

 ةىثن لك نأ هبياجت نم نور رطنلا ندعم اهب ةيردنكسالا برقب ةنيدم راهيبأ
 نورطنو هداوجا عيمج يورط رببصي روث هيف عقو وبل اك ًانورطن ربيصي هيف عقي

 © ةيودالا قف لينسي قروبلا نم عون
 رسعز عضوم 3 نك رطنقو نصح انههن ناوريقلا برقي خيقيرفاف خب ارق رجأ

 ةدسام اهضراو اهب بوبهلا ةياد فصاعلا ميرلا نا اهبياجم نم ةراجتا ريثك
 © فصاقلا للسالاو فمصاعلا جيرلا نم ولخ الف لو مينكا اني قرشا

 اهيياجم نم قرشلا لينلا ىلع عورولاو ليخلاب ةرماع ةريغص ةدلب ريمذأ

 مالكب اهيبش اًطغلو ءاملا ريرخك ًاتوص عمس هيلأ ىغصا نم اهيبرغ ىف ىذلا لب
 ةراسيسع ابربلاو رصم بياجم نم ى هلا ىاربلا اهيو «دكلذ ةقيقح فرعي رثو
 ى ةتئباث روص اهيف تيب ميمُحا ابربو مسلط وأ ركاش هيف لع تبب ىع

 ىاعت هللا ىرغا ان هنا رصم رابخا بانك ىف ركذ دوجوم نالا ىلا ةيداب ةراجأأ
 نم ةارما تناكو دانجالا لاجرلا ىع رصم تلخ ركلا ىف هدونجو نوعرف

 اهيف عمطي ال ميمخا اهيلع ىقبي نا تدارا ةكولد اهل لاقي ةنعارفلا تيب
 رحكسلا ملع ىف رصم ةرح# اهمّدَقي ةرحاس اهنامز ىف ناكو دانجالا مدعل كولملا
 ررح نوكي هيعنصت ءىث ىف كيلا انجتحا ةكولد اهل لاقف ةرودت اهل لاقي

 تدارأ ام ىلا اسهتباجاف لاجر ريغب انيقب ذا كولملا نم همورب نم انذالبل

 ىفسلا واو باوبا ةعبرأ هل تيبوخو ابرب اهل تعنصو

 لاجرلا ىع كينغي ايش كل تدع لق تلاقو ريقو لاغبلاو ليلو لاجولاو

 نم نأو 0 لاغبلاو ليخل ىلع نوكي ربلا نم مكانا نم ناف نصللو جالسلاو
 مهلثم ى هلأ روصلا نكرد' ىلذ دنعف نفسلا ف نوكي رحكبلا نم مكانا
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 أرك 0 ساو

 قياسا كاننس لح مالسلاوا ةولصلاو باسبسالا ببسمو بابرالا بث هلز نبل
 ردو نيرضاطلا نيبيطلا هباكصاو هلا ىلعو سيء موي عفشملا عّيفشلا دلوزيم

 © باككاو ْلأ

 كلاثلا ميلعلا

 مادا ةئلت راهنلاو ليللا ىوتسا !نأ راهتلا نفس وظل نيكي ثيح هلوأ

 فصن ةبف ءاونتمالا ٌّض نوكي ثيبح هرخأو مو رشع سدسو رشعو فصنو

 قرشملا نم ىدتبي وهو مدق رشع ةثلثو نيَولُشعو ًافصنو مادقا' ةعبرا راهنلا

 نانسج#»و نامركو لباك رق قنسلا مث دنهلا رف نيصلا دالب لامش ىلع رميف
 ىلإ ىهتنيو ةيقيرفاو ةقربو ةيردنكسالاو رصهو ماشلاو نيقارعلاو ز ميجا سرافو

 فسصنو ةعاس ةرشغ٠كثلت :ئيلقالا لوا ىف ءالوه راهن لوطاو طيخأ رجلا لح

 نم هلوطو عارو ةعاس ةرشع عبرأ هرخأ قو ةعاس ةرشع عبرأ هطسو ىثو عرو

 سمخو ليم نوعبسو ةعبراو ةياسعبسو كفلا ةيافايت“برغملا ىلا ىرشملا

 ةياعبراو فلا ةنسو فلا.فلا ةيابتلت ةحاسم هريسكنو ةقيقد نوعبراو

 ىلع ايترم هدالب ضعب ركذنلو ةقيقد نورشعو عستو البم نوسمخو ةينامثو
 0" مجتملا فورح

 اهب نال لبل برق ىنعي هركرد اهنومسي # سراف صراب ةروهشم ةدلب دوقربأ
 سواكيك ةجوز تناك عبذ تدب ىّدعس نأ سيفغلا رابخا ىف ىح ميظع لت

 اهيلع عنتماف هسفن نع هتدوارو شواسبس اهجوز نبا تقشع سوفلا كلم
 أران شوايس ٍمجاف هنبا ىلع ىلملا بصغف هيلع اًيذك اهدوأر هنا هابأ تربخاف

 قرتكإ انناخ ناك نأو رانلا هيف لعن ال ابرب ناك ناف اهلخديل دورا ةييظع

 ىّناتف ةيهتلا هنم تفتناف املاس اهنم خو شوايس اهلخدف هني اذه ناكو
 ليق رث هتنبب هجوزو :همركاذ كرتلا كلم بايسارفا ىلا بهذو هقرافو هيبأ نم

 سرسفملا نيب ةموصخل تعقوف هلئقو هذخان ىب ردغلا كيري هنا بايسارفال

 <شواسبس ران دامر هوقرباب ميظعلا لتلا نأ ركذف نقولا !ذه ىلا كرتلاو

 , اهيلاوح ىف عقي امأو ًاليلق الا اهلخاد ىف عقي ال رطملا نأ هوقربا بياجت نمو



 نيل

 فزاج ربطلا نم صوصقم لييصوتو نداش ةيأرو روراق ضمد

 لاقف الكا تالكالاف اربخ "تارباحلاف انحط تانحاطلاف !دصح تادصاغلاف

 ىلع تلوثا ىف لاق ليفلا ةروس عمس انو ءابرخ تايراخلو لق نوجا لها ضعب
 نم كلذ نآأو لبتو رفشمو ليوط بنذ هل ليغلا ام كيردأ امو ليغلا قو اهاتم

 انأ و اهلتم ىلع تلونا كف لاق رثوللا ةروس عمس الو «ليبنلا انبر قلخ

 رهظا نم ناكتسف ءعرفالتا وه كيناش نأ رجاهو كبرل لصف رعاودمل كانيطعأ

 هذه لثم نالك دللا ريغ دنع نم ناك ولف نارقلا زاجتا



2) 

 ءالبقم ةماسيلا جدت اهنلو : اهّلمءاب تيقب ام اوج عدت الف
 ىف ةوبنلا ىذا ةماييلا نجر هل لاقي ىذلا باكا هفليسم اهيل _كشسنيو

 ةصيب اهيف سسارلا ةقيض ةرورق جرخاف ةوجتيملا.هنم:اوبلطف معلص هللالوَتس بهع '
 ظ وغبو هوعاطاف هموق فختساف ًالقع سانلا لقا ةفّينح ونبي 2و مميضعب هب نما

 ىف مهتباسصاف هنودبعي نمسلاو لسعلا نم انتم ةيلعاللا ىف !وذختا :فينح
 ايف اولاقو سانلا ملوقع ىلع كحكاضف هولكاف ةعاش# نينسلا ضعب

 رانا ع اهلج نيصقسلا نمز اهبر ذ ةفينح نلكأ

 ةعابتنلاو .بقاوعلا ءوس كابر نم اورطحج.م
 اهيلع ءاملا بص رث ةروراقلا ىف اهلخدان تنال ًانامز لل ىف تكرت اذا ةضيبلاو

 بنتك هنأ ىكحو ةركاهلا نم ةرشاعلا ةنسلا ىف هروهظ ناكو اهلاح ىلا تداعف

 اَمأ كيلع مالس هللا لوسر يمسح ىلا دللا لوسر ةمليسم نم معلص هللا لوسر ىل
 نلت اهفصن شيرقلو ضرالا فصن انل ن او كعم رمالا "ف تكرشأ ىلا دعب

 ديحن نم معلص هللا لوسر هيلا بتكف نيلوسر عم هذفناو نودتعي اًَشيَرف
 ضرالا ناف دعب اّمأ ىدهلا عبتا نم ىلع مالسلا باذلتا ةيليسم ىلا هللا لوسر
 كيلو نب كلاخ ةمليسم لثق نيقثملل ةبقاعلاو هدابع نم ءاشي نم اهثروي هلل
 ركب نأ نمز يف
 هللا دارا ول هللا قلخ نوبذعت رث لاقف مانإل ةصوصقم ةماح ىأر هنا ىكحو

 مانج صق مكيلع تمرح ىلاو احانج اهل قلخ ام ناريطلا ريغ ريطلا نم
 اًحانج هل تبني نأ ضيبلا ةيا كاطعا ىذلا هللا لس مهضعب لاقف رياطلا
 دسيرا ىلا لاقذ معن اولق ني نونموت راطف اًحانج هل تبناف تلاس نأ لاقف
 املف ريطي ىتح مانلل ىفاو هجرخا ىنح تيبلأ 0كوب يراقب در ئيجانا

 خشبر ذ ةعوطقم ةشير لك ةبصق ىف لخداو دعم ن اك اشي اشير يرخأ رياطلاب ىلخ

 ريتك عمج هب نماف راطف هلسراو هي حعم ناك ام

 ةسحاجالو ةليللا ىلا لوني كلملا نأ ةملظم حايرلا ةركنم ةليل ىف لق هنأ ىكحو
 تفطتخا مهلّمات نم ناف مكدحا ىجرخ الف ةشخشخو ةلصلص ةكيالملا
 لجاللإل اهيف كشو بنذو ناحانج اهل دغالتا نم ةروص خا رف هرصب

 ةروصلا نوري ليللاب سانلاو جيرلا اهتلجو ةروصلا كلت لسراف لاوطلا طويخلو
 فوخ مهلرانم اولخد كلذ اوار املف طيخل نوري الو لجالإل توص قرعخسيو

 أوحصاف نمأ وهف هلونم لخد نم حياص مهب حاصف مر اصبأ فطن ن

 دطيهلاب لاقعقيدضت قه نيقابطم
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 كلملا مثءايجي اًملف هسولج ناكتأ لمرلا تحن ةقيس لحلو لك نفدي نأ رماو
 فارشا نم.ًافيرش عانم داو لك لتقو كلملا ثوسالا لشق لكالل اوسلجو هموقو

 نب حابر همسأ هانم دحاو بريف مسط اباقب ىف اوعرش نم اوغرف املف مسط
 ىدتعا دق كتيعرو كديبغ هل لاقو ىريبل عبت ىب ناسك قح ىدح نم
 دشني هتريقع, عفرف كناش ام هل لاقن سيدج انيلع

 رسجالا كشل اهين مهلتق ىلا غردغل انوعد موق ىلا ىنبجا

 ركملا هب اهمط ىلا دابا #همويك., , ئرت ىلو مويب عمست ىل كنان

 رسمي بلا ب هالمل انيلع انلاعنو انرزأ ىف مانيتا
 رمنلاو بيذلاو ريظلا انيق عزاتي ةيعلطو هاربعلاب موعط انصب

 رستس الو باسجح هنم مهل الو مهيف هلل سيل اموق كنودف
 ميكاصف مهيلا هشويج ى راس رث هرصنب «دعوو هلاوس ىلأ ناسح هباجاف

 فاشن ةةيقبلا» لهو "لزههنم رغذ ىف ,هتخاب راهغ ني دوسالا ءبزهف :نمنهيلظأو
 ةليلو موي ةريسم نم صخشلا ىرت تناك اهناو ةماميلا ةاقرز اهيلأ بسنيو
 اًستخا ىل نأ كلملا اهيا ةرم نب حابر هل لاق سيدج وأ ابحت اش انو
 موسي اةريسم نم صخشلا ىرن ةاقر ربانبناو داقرونلا اهممأو سيدج ىف ىف ةجوؤم

 راسجيتالا ناصغا اوعطقيل ها رك انب موقلا رخننف ان نأ فاخ ةليلو. *
 اسضيا ليللا ىقوا كلملا لاقف ليللاب اوراسو ةماميلا ىلع اوهبشتل اهب اورتستو
 اوند اسملف كلذ اولعفي نأ هباكتا كلملا رماف ذفنا ليللاب اهرصب نأ معن لاقف
 ءارجشلا مكيلا تراس سيدج لآ اب تلاقو ةاقرزلا ترظن البل ةةمامعلا نم

 لوقت تاشناف اهوبّذكف و يح ليخ لياوأ مكتءاجو

 يجن رمال وواوفقنامإ كميل مكعفني موق اب مكرطح اوذخ اوذخ

 ٌرسجاشلاو ماوقالا عمنجا رمال يرش ابقي ة اح وما اةهعاش صراطشلا
 د رماف ويل ةةيصوغلهتيو مدلل فالك وفاز اذ اماهل لاق ن اسح عيد املف

 عبذ 3 اهاهبنش أوج أوج ىهست اذع ليق ةنيدلا تناكو وج باب ىلع اهبلصو اهينيع

 لاقو ةماميلا

 دان م اسيفلاب رزهش ف كن مد يد هنياوودإاب اوووي تسنيلألو
 الفسح كلذب لفحأ رثو اًماعر
 التم .اًتوسي ريولللابيزتيإ| ننقل

 و ١
 اهلعفب مسط يد اًسسيدج تندا
 اهناخاب سيدج اب اهيذخ تلقو

 العفا كاذ اهلعف الول كا مو
 الوأ ملظلا ق تنك ىرعل تنأو

1 



 ( هق]

 تنك ام لعفان الماج# الو الا لئاط اهنم بصأ رثو الماك رهملا اهتيطغا كلملا
 هتعضوو اًعست هنلج ىدلو !ذه كلملا اهيا ةليرع اهمساو ةجوزلا تلاقف لعاف
 9 تّدتشاو هلاصف تمن اذا ىتح عفن هنم لنا رثو اعبش# هتعضراو اعفد
 نأ لبق هتلج ىنأ يوزلا لاقف ىَهْلِو ىكرتو اهرك هذخا يجوز دارأ
 0 اًقخخ هل كىلملا اهيأ هنا ةجوولا تلاقف هلفتكت ع كا طوي يما .جلفوو

 ىارو ريح اهتح ةناتم" قيلع ىار اًملف اًهرك هتعضو اناو ةوهَش هعض دوو القت

 ةليزه هل تلاقف هيف ىارلا هل نيبتي ىتح هناملغ ةلمج ىف مالغلا لعجج نأ

 اًممئاظ ةليزه ىف ًاكح رهظاف اننيب مككل مسط اخا انيتا

 امدان ةموكملل ىف ىلعب مبصأو قرثعب ىو مدنا مكو تمدن

 نم ركحب جوزن ا نأ رماو سيدج ءاسن ىلع بضغ كلذ قيليع عمس املف

 ىتج الذي كلذ نم.اوقلف اهعرتفم وه نوكيف هيلع لخدت ىتح سيدج هاسن

 تيناك املف سيدج كيس رافغ ىب دوسالا نأ رافغ تنب ةرهقغ تجووت

 نلقيو نهفزاعم نبرضي اهلوح تانيقلاو كلملا ىلا لمكال تجرخا فازلا ةليل

 بجكم رماب جيدصلا ىردالبو ىكراو ىموقو قيلعب ىدبأ

 برهم نم هنود ركبل امو ىلطت رم ىذلا نيقلت ٍقوَسَف
 ٠ اهامداو ةديدك اهعرتفاف ةديا تناكو هيلع تعنتماف قيلع ىلع تلخداف

 ميظع عمج ىف وهو اسهببجا أ ةيكاب تزف اهْيَمَحَق ىلع ليسي اهمدو تجرخن

 سورعلاب لعفي اذكعات نيد نم لذا ناهس 3 لوقت ىو

 لوقت تاشناذ كناش ام اهوخا لاقف

 لمزلا ددع مكيف لاجر متناو: . مكتنتاييتف ىلا قوي نأ لمجا

 لعب ىلا ءاشعلا ىف تفز ةكبص مكئاتف هامدلا ىف ىشمم ليججا

 لذلا ىلع رقن ال اتلت ءاسن متنكو ًلاجر انك اننا ولف
 لقصلاب رمالا ثدح#ت ماسح لكو انقلاو مراوصلاب هيلا اوبدخ

 لسجر ىلع لاجولل لاجر موقي اسماف نموق برحلل:! عوج 2

 ىنوعبتا موق اب سيدج دوسالا لاق اظيغ تالتما كلذ سيدج تعمد اًملف
 اثم رثكا موقلا نأ تفرع نلت نوعيطم كل انأ موقلا لاقف رهدلا ربع ىلافا
 موقأ انا اورضح !ناف اماعط ئليملل خا نأ ىرأ ىلا دوسالا لاقف ادعو أدع

 اًمماعط دوسالا عنصف علتقنو غئاسور نم سيئر ىلا مكنم دحاو ّلكو كلما ىلأ
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 ذر إو



)( 

 ماقاو هل دج ءاج نمو اًرياز هءاج نمل منصلا ىلع ةقوقوم راوج اهيف ةروصقم
 بحاص لاق لبج اهب ءعجر رث هيراوج نم ةيراج دفع تابو تالق هتفايض يف

 ريصي ريثك ةأم امهن نم نرخ نيدسا ةروص لبخمل اذه ىلع بيارغلا ةف

 نيتيرقلا نيب تعقوف ةيرق يقاس ك ىلع نيتيرفخ برش اسمهيلع نيتيفاسس

 اف هلاح ىلا عجربل روسكملا ملصاف' هوام عطقناذ اهدحا مف اورسك ةموصخ

 تام نم ميظع داقنعا هيف دنهللو ميظع رهن وهو نكبك وهن انهو ءانيش فذافا

 نيببو ةنلل ىلا قاسست انهنا نوليقيو رهنلا اذه ىف هماظع نوقلي ةنامظع نم

 هب اولسغيل ةانموس ىلا هدام نم موي لك لمح نمسرف اتيام ةانموسو رهنلا اذه

 خف بحاسم لاق باقعلا نيع اهبو ءدب نوكربتي اهريغو مانصالا تويب

 هذه اهخارفأ اهب ىنإب باقعلا مره اذا ام نيبع هيف لبج دنهلا ضراب بيارغلا

 تبينيو اهنع .طقاسني اهشير نافذ سمشلا ىف اهعضي مث اهيذ اهلسغيو نيبعلا

 هنأ ىكح .«بايشلاو ةوقلا ىلا عجرتو فعضلا اهنع لوؤيو ىيدج شير اهل

 اهترمث رجش هيف لبج“ دنهلا ضراب نأ ناورشونا ىرسك سلج“ ىف ركذ
 ىلا بهذف مالكا" !ذه ةكصب هينايل ددهلا نالب ىلا الجر ثعبف قوملا ىتك

 مالكا !ذه هل لاقف ةهاربلا ضعبب عمتجا ىتح لبذل نع لاسي دنهلا دالب

 ايهترمتبو هملع ةيجحشلابو ماعلا لجرولا لبيجاب اودارا ءاهكمل مالك نم زومرم

 رسمالا لنهلا رفع قدص ىرسك لاقف ةرخالا ةويح ةويحلابو هملع ةدياف

 هك فذ رانيتك

 نم لجر اهب ناك ىلللا ىبأ لاق لخلا ةريثك ةماميلا ىرق نم ةيرق برغي

 ىلخأ تعلطا اذا بوقرع هل لاقف اكيتسم هل حا هانف بوقرع هل لاقي ةقلاعلا |

 اهعد لاق تحلبا املف انكلب ريصت ىنح اهعد لق تعلطا املف اهعلط كلف

 ترسمتا املف ًارمخ رق بطر ريصن ىتح رث رسب ريصت ىتح رث اوه ريصن ىتح
 عبمصالا لق فلا" ىف التم راصف اهذجغ ًاليل اهيلا دع

 © برتيِب هاخا بوقرع ىيعاوم ةيج“ ىكنم فللملا" ناكو تدعو
 ' لغو اريخ اهرتكاو هللا دالب نسحا نييلاو راجل نيب ةيحاز ةماميلا
 مرأ نب ذوآل كلو نم اهو سيدجو مسط لزانم نامؤلا ميدق ىف تناك ارجكاشو
 نم لجر هيلع كلمو اهب اورثكف ةماميلاب اوماقأ مع سون نب ماس نب ذوآل نبأ

 ىح ءاش امب مهنيب مك اًمولظ ارابج ناكو شايح* نب قيلعع هل لاقي مسط
 اهيا سباق ههسأو جوؤلا لاقف امهنيب دولوم ىل ةارمأو لجر هيلا مكتحا هنا

 ا «.ةاوحلصاف ") «.ةاليج *) «.ةمالك ”) ه.«فلخل ->) ه.0شابح
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 اذه نم اوسترفو ندلو اذا ىراوخل ىلا اودع دحاب ردغلا اودارا اذا كنهلا

 رث اناسمز نهبايت ننحن' رث انامزر ىهشارف تحن مث انامز نمدوهم تس تينلا

 رث اهرضي الو هنم لواننت تربك اذا ةيراخل ريصنت ىتح ىنبللا ىف هنم نينوعطي
 <تام اهيشغ اذا هناف كولملا نم هب ردغلا اودارا نم ىلا ايادهلا عم اهب اوثعب
 ردصلا ىلع ةيناثلاو دوهعملا ناكلملا ىلع اهادحا ابالل نس اهل منغ اهبو
 تيار ىيذخخفلا ىلع ةسداسسلاو ةسماسشلو نيفتللا ىلع ةعبارلاو ةتلاثلاو

 تيملاك ىقبي ًاناسسنا 'نعسل اذا تايح اهبو ءاندالب ىلا تلج اهنم ةدحاو

 ناسسنسرام هيف عضوم ىلا هب بهذي هاملاو ءاما ىف هنوقليو حول ىلع هنودشيف
 ىلا ةذم دعب عجريف عهنوجلاعيو. مةخاسيف نيعوسللا دصرتي نم ءاملا ىلعو
 تابسم اذا اهريارج ضعب ىف هنا اولق !دج ةتلل ميظع ريط اهبو ءاماس هلها
 ذِخأي هشير مظعو ركلا ىف هيف سانلا بكري ابكرم فطخغتي هراقنم فصن

 اهلخد اذا ةنيدم اهبياج نمو ءةريتك الاحكأ ةدحاو عسي ماعطلا نوزأ

 هنع لاز اهنع يرخ اذاف ماقأ ام اهب ماقا ولو ًالصا ةعماجملا ىلع ردقي رف بيرغ
 رادقم ةريك دنهلا ضراب بيارغلا فد بحاص لاق ءهلاح ىلإ عجرو عذاسسملا

 قو راهسنالا نم ةىنن اهيناب ال اهلفسا نم عبني اهوام اهلثم ىف خمسارف ةرشع
 ربتك ددع اهنم جر لمللا ناك اذا ناسنالا ةروص ىلع تاناويبح ةريكلا ىلن

 تاوانسح راوج عيفو نيديلاب نوقفصيو نوصقريو ركلا لحاس ىلع نوبعلي
 ىف سانلاو لاكنتالا ةبيجع ناسنالا ةروص ريغ ىلع تاناويح اضيأ اهنم يرخجو
 ناك مكا راظنلا ناك املكو مهيلا نورظنيو دفعبلا نم نودعقي ءارمقلا ةليللا

 ىلع مهنم لضف ام اوك نو اهولكا ةريتللا هكاوفلاب اوداج ارو تكا نوجراخل

 نيطلاب هتاوس او رتسو ةريكلا نم هوجرخأ لحا مهنم تاسم نأو لحاسلا

 ءذلنيلا لحأ ءاملا نم جرح ال لحاسلا ىلع ىقبي ماد امو هنونفدي سانلاو

 بهذلاب طولخم اهلمر ضرأ كنهلا دالب ىصقاب رابخالا بياجي بحاص لأف

  ةديدش ضرالا كلتو بللكا نم اودع عرسا 8و ماظع لينلا نم عون اهبو

 بارسا ىلا لمنلا برهت ةرارلل تدئاشاو سمشلا تاعفترا !ذاف !اذج ةرارذل
 باودلاب دنهلا قانف مثل ةروس' سكنا نأ ىلأ اهيف ىفنخو ضرالا تح

 نأ ةفاصخ# ىشملا ىف عرسيو لمرلا كلذ نم ليكو لينلا ءافنخا دنع

 مدنع مريظع لكيم كنيلا ضراب ىدوعسملا لاق < مهلكايف لمنلا مهقكلي

 فلا هلوحو هيلع فقو دق كلب هل هنم مظعأ لكيه مهل سيل ىرذالب هل لاقب

 ١" © ةكوش
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 ميركب نصنتخا دقو اًراهناو ًالابج هللا ضرأ رثكأ كو ضرعلا يف نيرهشو

 ال راجتلا نأ عم دالبلا رياس ىلا ةفرط لك اهنم لمكوو ناويل بيجتو تابنلا
 رافك منال اندالب لخأ اهيلا لصي ام ٌلقف اهاصقأ اماو اهلياوا ىلا الا نولصي

 نسب ريقوت كلو نم نيوخا انك كنسلاو كنهلاو ءلاملاو سفنلا نوكبتسي

 نود قلاخاب لوقي نم مانم ةفلثخ للم لعا مو مع سون نب ماح نب نطق
 ديعي نم مانمو.منصلا نبعي نم مانمو امهب لوقي ل .نم.عانمو ةقازبلا مو ىلا
 رهاوج تاسيندعملا نم اهب ءانؤلا مجبي نم مانمو رانلا دبعي نم نمو رمقلا
 ةراسعلا نمو ةبيجم تاناويح تاناويلل نمو ةبيرغ هايبثا تابنلا نمو ةسيفن

 اهنم بلجي امو. دنهلا .دالب ركذي ىئدنشلا علصلا وبال ةعيفر
 لتمالاب كلذ امو. ناسا ركنا كقل
 لتقُم لا ىف دنهلا سو دنهلا حدم ام اذا
 لوني اهب رطقلا اذا ضرأ اهنا ىرعلت
 لسطسعي نمل ردلاو توقاسيلاو هلا ريصي
 ليا ىديفعلاو وردا هجسساللا ا دليرغ

 لفتني نم ليتسيل بيطلا نم فانصأو
 .لينسلاو بيطلا زوجو هيوافالا عاوناو

 لدنصلاو .دوعلا اهنمو حاسلاو جاعلا اهنمو
 ٍلوضطالا لبمل لثمك اهيف ايينوتلا ناو و

 لفغدلاو ليغلا اهنمو رمنلاو ريبلا اهنمو
 لزوسللو سواسطتلاو هاسغببلاو كرللا اهنمو
 لفلفلاو مساسلاو منارلا رجكاش اسهنمو

 لقيصلا ىع تنغتسا دق لثم اهل ام فويس
 للفحل اهب زتها تزه ام اذا سامراو
 ءلطخالا لجرلا الا لضفلا اذه ركني لهف

 لك رسكي راهنلاب دجوي الو ليللاب دجوي هناف ىبوم رجح دنهلا بياجت نمو
 ةرمثلا ةولح ةرجش اهناف سويسك ةرجاش اهبياجت نمو هرج هرسكي الو رجح
 ناف مايل ىصقل ةّيلل ىاتف مال ىلع ىشغيف اهترمث نم لكاتو اهيلع ماكل عقت

 اهيياسجت نمو ءاسهبرفقت نأ ةيمأل ردقت ال اهّلظ وأ ةرجشلا نصغ ىلع ناك

 توسس هنم لكاي ناويح ىا لثا مس دنهلاب الا دجوي ال تبن وهو شيبلا
 كولم نأ ركذ امو هرضي الو هنم لكاب شيبلا ةراذ هل لاقي ناويح هتك كلوتيو
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 باستا ىلع نوملسي كلم فلا نوعبس نارجن ىلع لزنبو الا ةليل نم
 نادملا دبع اهانب نارجن ةبعك اهب ناك مادبا اهيلا نودوعي ال مت دودخالا

 اهب ناكو نار ةبعك اهومسو اهومظعو ةبعكلل ةاهاصم ىثرخل نايرلا نبأ
 نبا ماشع لاق «ةلعابملل .معلص هللا لوسر اوداج نيذلا متو نوميقم ةفقاسأ
 وأ نما فياقل اهءاج اذا دكاج ةيامتلث نم مدا نم ةبق تناك اهنا ىلكلا

 لغتسي رهن ىلع ةبقلا تناكو كفرا دفرتسم وأ هتجاح تيضق ةجاح بلاط
 رمانلا ىب هللا دبع اهيلا بسني ءاهعيمج ةبقلا ىرغتست رانيد فالأ ةرشع

 ناكو كرسشنلا لأ ع ناوج لقأ ناك ىطرقلا نبأ دمح لاق نار ءادهش كيس

 بنجعإ ةييخ ىتنباو اص لجر مهب لؤنف و كسلا جنايبص ملعي رحاس 8دنع

 ركسلا رملعتل رحاسلا ىلا مدالوأ نوثعبي نارج لما لعج رحاسلا يرق

 ةداسبع هبجتاف ملاصلا لجرلا ةميخ ىلع هرم ناكو هللا دبع همسأ مالغ عابفو

 هنم ملعتو ملسا ىتح نيدلا روما هنم عمسيو هيلا سلجج لعجث لجرلا
 ىلع ظفحاف مظعالا مسالا تفرع ملاصلا لجرلا هل لاقف مظعالا مسالاو ةعيرشلا

 تاهاعلا باكتأ نم أدحا ىأار اذا هللا دبع لعجن لعفت نأ ىظا امو كسفن

 لخديف معن لوقيف كيفاعيل هللا وعدا ىلث ىنيد ىف تدخد نا هل لوفي

 همضخحاف كلملا ىلا هرمأ عفرف ةبرض وذ دحا نارجنب قبي رث ىتح ىفشيف
 لامسقف كب نلثمال ىدابا نيدو ىنيد تفلاخو نارجأ لها ىلع تدسفا لاقو
 هيمريو اميلس موقيف قهاش نم هيقلي لعج كلذ ىلع ردقنت ال تنا دللا دبع

 نمي نيون ىتح ىلتق ىلع ردقت ال هللا ىبع هل لاقف اميلس جرخف قرغم ءام ىف

 هبجاشف هدي ىف تناك ىصعب هبرض رث هنيد ىف لخدو دللا دحوف هب تنمآ

 هللا دبع برب انمأ اولاق كلذ نارجن لها ىار املف اهيلع تاف ةريسي ةكش

 نع عجر نف موقلا رضحاو رانلا هيف مرضاو ابطح اهالمو !دودخا كلما رفد
 دودخالا باكتا لئق ىلاعن هلوق كلذف رانلا ىف هاقلا عجري رث نمو هكرن هنيد

 هتجاش ىلع هعبصأو باطخل ىب رمع نمز ىف جرخا رمانلا نب هللا دبع نأ ركذو

 © لتق نيح اهيلع اهعضو امك
 رهثك ريخ اهبو طولك هنا الا ريثك قلخ اهب ىنسلاب ةعساو ضرأ ةهدنلا
 نيمانسلا وذ ملافلا لجل اهبو ليجرانلاو لسعلاو روملا اهبو زرلا عهعورز رثكاو
 سرافو ناسسارخ ىلا اهنم بلج كانه الا دجوي ال لبالا نم فنصلا !ذهو

 8 ىقاخلا امهنم كلوتف ةيبرعلا قونلل السن لعججو
 لوطلا ىف رهشا ةثلث اهتفاسم نوكن بياجتلا ةريتك ةعساو دالب ف دنهلا
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 8 منم ريخ هقوف سبل ادج ذياغ وهف ءاملأ دب بسر ناف كيد أ ينقل ىكدنما

 رفعج وبأ روصنم ا اهانب يشل ةريتح دكدنسلا ضراب نر هه شم ةنيدم ةروصنمأ

 طيح نارهم رهن نم ييلخ اهل ةالولا ليني اهيفو سابعلا ىنب ءافلخ نم ىناثلا

 ال ناترمت اهب < قبلا ةريثك رخل ةديدش اهنا الا ةريوجناك هطسو ىف هو ةنيدملاب

 جينالا ىرخالاو حافنتلا ردق ىلع وميللا اهادحا اهريغ ةئيدم ىف نادجون

 و يدا لعغاو ب يلا

 علاب نيل 55 م7 او اده ىنح يع رق هيج هنجوز عم اموب أر علب

 5 لاق مث رادلا روس جلاعا ىلا امهب كعضو نييبصلا م الغلا كخاف لفط رخالاو

 ىدلو ىفو ىف هللا هللا لجرلا لاقف امهب نيمرال نالا كسفن بحت ل نمل هللاو

 ىوفاو ءام ةيرش نم اهب مال لاو ىسفن الا ى ام هللاو اذه كنع 30 لاقف

 مالغلا لتقف ىيدلولا لشق 53 9 ام كب 7 3 هسا ىمر

 هضرع نارهم رهن اهب ءم هبارش ىف ريسيلا نمتلاب دحا بغري الو دالبلا ىف

 ىلا اهجوتم بونلل ةهج أذخأ قرشملا نم لبقي رثتكا وا ةلجد ضرعك

 رهظ نم هجرخت ىرخطصالا لاق «دنسلا لفسأ سراف رك ىف عقي ىنح برغل ا

 . ىلع ث رودنمس كح ىللع ناتلمي رهظيو نوكاج راهن ضعب هنم خت لد
 ىف امك مسام هيف لاقي !ذدج بذع ريبك رهن وهو ركلا ىف عقي رث ةروصنما

 تنوعا وافانوو ضرالا ىللع عفت نري هيج لقم هيرجو لينلا

 امج رغصا نارهم رهن جسام نأ ظحاشل لاقو هريطم ضرأب لينلا ىلع عرزجب

 بهذلا ئكيابس رهنلا !لله ن نجوي دفا: ككذو اررض لقأو لاخلا جسام نم

 © (قفوللا دللأو

 0-0 0 بنتا نس هس يي يمجد

 ةاهئام داسفل ةأبوم ةيرقلاو اهب

 ايس ىب نادي 0 ما بس د ص نم

 امو نارسجكو ايليأو ةنيدملاو ةكم عبرا ةظوفحل ىرقلا معلص لق بجشي نبا

 ') هوهف



 م
 وبدأو مساس راهنت غل قفا 07 امهلصأو هيبان ىلع 7 كلن : روبن

 كلذ ٌّق د لاقف يبا

 ماس ةموطرخ اولصو لقو ليهمتم اءدار هيلا تيشم
 ماخف نيد هام نم ضيباب ايراسد ليفلا هنأ ىسفنل تلقف
 مايع داوغلا فر شحم لك ىدل مضأو كرذعف كام 82 ناف

 مامغ لالخ نم قرب سال امك بضع سار ىف فيسلا سيار الو
 ماوسل ىا تسزال ىوه اقهيلف راجع تو ىتح هتسفاعف

 © ىماسح لك تاداع نم كلذو براسه ربداو هيبانب تذعو

 لغلفلا ةرجحش اهب ةريثك ندم ىلع لمتشت كنهلا ضراب ةعساو ةيحان رابيلم
 روني تعفترا اذا ديقانع اهترمتو اهننكخ' نم داما لوزي 2 ةيلاع ةرجحش ىو

 يكاردا لبق سمشلا اهتقرحا لاو اهقاروا اهديقانع ىلع مضنت اهرح كتشأو
 دعو هجو ىلع اهديفانع تلحقس جيولا' تبق اذأ حابم لفلفلا حشو

 ىصقأ ىلا قرشملا ىصقا نم رو 559 همام م مع دس

 نم الا خنسلا ةيقب ولخلو مسوملا مابا رعت تيناوحو تاناخو راباو عناصم اهب

 ال اذه اننامز ىلا سانلا مح لذنم ىمرش قلل. راجل نأ اهبياج نم ءايظفحك

 ةبوجتالا ةيالا ١ ولو سانلا اهذخاإب وأ لويسلا اهكسكي نأ ريغ نم اهب رهظب

 دجحاسمو فيخلا جسم اهبو «ةقفاشلا لابجناك عضوملا كلذ نالت اهيف هلا

 © برضم هلهالو الا كلب مالسالا ف نوكي نأ ّلقو ةرشلتا#

 تبانتم © ضايغ اهب لهليم نب رعسم لاق دنهلا ضراب ةنيدم نيفرودنم

 نفج !ذأ اهنا كلذو انقلا اذه دامر ريشابطلاو ريشابطلا لمك اهنمو انقلا

 اهيف تحدقناف ةرارلمل اهيف تدتشاو ضعبب اهضعب كنا حايرلا اهب تبوقو

 ليج ريشابطلا وه انقلا اذه دامرف اضسرف نيسمخ ةفاسم تقرحا امتر ران

 © داليلا رباس ُك

 ىف سيلو لدنملا دوعلل لاقي ىتح دوعلا اهب رتكي دنهلا ضراب ةنيدم ةدادم

 طخ ءآرو ريازج دوعلا تبانم نأ اوناق دحا اهيلا لصي ال هتبانم ناذ هتينم

 مير هتاباصا اذاف ابظر علقنا# اف لامشلا بناج ىلا داملا هب قايو ةآونسالا

 م 5 ةررللاو ٠ نرسل |, قلت 00 شيللا 1 6 عطقنا
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 نبأ ةديبعوبأو انوع نب نكورلا دبعو كيعسو ريبزلاو ةحلطو ىلعو نامثعو

 © نيبعمجأ م بيلع هللا ناوضر ح رغأ

 ةتنيصح ةعينم ةييظع ةنيدم نيصلا ىلب امم دنهلا ن لم رخآ 3 ن 0

 انل كبح عتدابع رادو هج تيب اهناو كنهلاو نيصلا لغا دنع د

 ىمظعلا ةبقلا اهب راقكللو»» نيملسملا ةلود ىف ةنيدملاو راقكو نوملسم اهلعاو

 فورعملاب رمالاو رهاظ اهب مالسالاو ةبقلا هذهل بقاصم عماشلو ربكالا ٌنبلاو

 ىرضاطصالا لاقو ءلهلهم ىب رعسم نع كلذ لك لماش ركنللا نع ىهنلاو

 لخدي ال ملسملا“ ىكلماو ركسعلا عمج#و كللا راد ةعينم ةنيصح ةنيدم

 منص اهب ءةعلل ةولصل ةنيدملا لخديو ليغلا بكري ةعبل موي الا ةنيدملا

 لاوسماب ةنس لك هيلا برقتيو دنهلا دالب ىصقا نم هيلا محو دنهلا همظعي

 ىف ىنبم دع ويصلا تيبو مانم نيفكتعملاو منصلا تيب ىلع قفنيل ةميظع

 ييف ةبق رصقلا طسو ىو نيرافصلا قوسو نينجاعلا قوس نيب عضوم رعا

 منصلا لوطو عارذ ةيامتلت ءاوهلا ىف ةبقلا كمس لهلهم ىب رعسم لاق < هنا

 سيلو هيلع نوفكاعلاو منصلا مدخ اهنكسي تويب ةبقلا لوحو ءارذ نورشع
 اًعبرم سلاج ناسنا منصلا ةروصو ءرصقلا اذه ىف الأ منصلا دابع ناقلم

 ديتبكر ىلع هيعارذ دام بهذ ليلكا هسار ىلعو ناترهوج دهانيعو ىدرك ىلع

 لتقثم هندب سبلا بشخ ريغ نم لوقي نم نمو بشخ نم لوقي نم مانم
 هيدي نم هعباصأ لعجو فشكنن ال هيدي نا آلا رجالا نايتخسلا كلج

 هبلا ليكي هنال منصلا كلذ لطبي ال ن اتلم ىلمو باسل ق ةغيرا نيالا

 اذأو ًامولعم اننيم# منصلا ةندس ىلع قفنيو نكللأ انهض خييظع لاومأ

 هىقارحا وأ هرمكح نورهظيو ميئيصلا نويلسملا جاخأ نيبراح دنهلا 2دصق

 كدقو. منصلا !ذه.ىا :دنهلا نم ةلجير نأ ديقفلا نبا ىحب ءهنع نوعجريف
 رانلا لعشاو كلذك هعباصالو نارطقلاب اضطلم ىطفقلا نم اجان هسارل ذختا

 دبع نب نوراص اهيلا بسنيو «قرتحا ىتح منصلا ىدي نيب فقوو اهيف

 فسقي د ليفلاب نيملسملا دنهلا براح انو اًرعاش اءاجش ناك دزالا لوم هللا
 هب برضي اليقث ًاليوط اماذع ًافيس هموطرخ ىف اوطبر دقو ؟ىش ليفلا مادق

 نوراسم, بثوف هب برضيو هرهظ ىلع نيبلايغلا سار قوف هعفري ال ًالامشو انِع

 لايفلا هب لاجن هبايناب قّلعتو ليفلا ردصب فولو برضلا نع اهب هلجتا ةبثو
 سشاسلمل طبار ىلخل ديحش نورا ناكو هب لاج ام ةدحش نم هيطع داك ةلوج
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 اورق نينتيامو ىيرشعو ثسللت ةنس ىف اهتوام لقو سيق انا ءاذح ىرخأاو

 سمخ ةنس ىف لويسلاو راطمالاب ىلاعت هللا ءاج 7 اهتوام داوف عرذأ ةعسن اهيف

 رشع دحا هيف روقنملا لبخل ىلا اهسار نم اهعرذو اهوام رثكف نيتتيامو نيرشعو

 عراذو رسجاسلل ىف روقنم اعارذ نورشعو ةعست ومو ىقاسبلاو ىوطم وشو اءارذ
 نالبم اهيلعو عارذ انتلثو عرذا ةنلت اهذ عببو ًاعارذ رشع لحا اعيودن

 ,ذو اهيلع ماخرلا لمع نم لوأو اهيلع ىقتسي ةركب رشع انتا اهيف ةعبرم

 اع فاوطلا باب دنع مرش طسو ىف ذيشرم ابق مزمز ىلعو روصنللا اهضرأ هب

 اًعجار ركو ةبعللا دنع همأو ليعم»ا كرت مع ليلخل نا ربخل ىف «ةبعللا باب

 اسهدلو دنع نيماقاق هللا انبسح نلاق هللا ىلا لاق انلكف نم ىلا رجاه هل تلاق

 تقئترأو! هعضوم# ليعمسأ تك نق اهدلو ىلع 2271 اهنكرداف اهوام دفن ىنح

 هنقسنسأو اهبر تعدف ايد 5 ملف اصخش وا انيع ىرف له ور ظنت افصلا ىلأ

 تيبيشخ عابسلا توص تعم مث كلذ لتم تلعفف انور ننفا ىاح تلوذ 0

 ترجافنا دلق نيبع نم ءالأ صحافي هندجوف ليعمما وك تعرساف اهدلو ىلع

 كتلعج .ىوسي داملا رجاه تار الف هبقع تح نم لب ليقو هلخ تس نم
 لواطتو اولاق ةيراج انيع نالت كلذ لعفت مول ليق ليسي المل بارتلاب هطوحخ

 مك :ىلغراووعو ولا انهل قس رثو راطمالاو لوهسلا اهتفع ىتح كلذ ىلع مايالا

 مزمز امو لاق مزمز رفتك رم ذا رجلا ىف مانوه انيب بلطملا دبع نأ ههجو هللا
 ٠ اديغف مصعالا بارغلا ةرقن كنغ مظعالا ميل ىقسي مدههنت الو فزنت ال اولاق

 رسفسخف ةلدانو فاس نيب رقني بارغلا دجوف هنبا ثرثمل هعمو بلطملا دبع

 انلو ليعبسأ انيبا ريب هنا اولاقر شيرف هكرشتساف ربك ئطلا ادب ملف كانه

 اوناك اذا ىتح اوراسو ماشلا فارشاب ىعس ىنب ةنقاك ىلا اومكاستف قخ ةيف

 نفخ قي نم ترجفنان كالهلاب اونقياوا ١ 257 © ءام دفن (قيرطلا ضعبب

 ال انيلع كل ىضق هللاو دق اولاقو اوشاغو اهنم اوبرشف ءام نيع بلظملا دبع

 مزمز كاقس ىذلا وهل ةالفلا هذهب املا كاقس ىذلا نا دبا اهيف كمصاخأ

 ةيعلق ًافايساو بهذ نم نيلازغ اهيف دجوف مزمز بلطملا دبع رفح اوفرصناف

 ةبعللا بابب نيلازغلا برضف ةذكم نم 4جورخ تقو اهيف اهتانفد ثح نيناك
 رثكا نيذلا نورجاهملا ذكم ىلا بسنيو <فوملا هللاو خكمب سال ةياقس ماقأو

 و ةليضف ديزم مصعب صخو ديجلا هبانك ىف ءانثلا نم يلع ىلاعت هللا
 رصو ركب وبا مثو ةنمل ىف مهنا لق معلض هللا لوسر نأ ركذ ةرشعلا ةرشبملا
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 رسب وهو ملتنان ىدهملا دهع ىف ماقللا عفرن انبهذ ةبيش ىب بيعش ىب هللا

 راستيد فلا انيلا 'تعّبف ئدبملا ىلا'هب انبتك تتغتي؛نا انينشخت وخر
 © مويلا هيلع .ىذلا وهو هالعاو ةلفشاأ ىف اهانيبصق

 هيلع لكأ نم نأ ماوعلا معن ينل قداح هىذ 55-5 ىنا لبج اهبو

 هللاو كلذ نولعفي سانلا نم ريثتكو سارلا عجو نم نماي ىوشنلا ساولا

 انغصلا نأ ليق ةذكم :ءاحطبب ندلبج او ةورطأو اًفضلا اهبو ءىنكصب ملعأ

 1 رج ىلاعت هللا اميخسم ةبعللا ىف ايفر ةارما < رمسا ةنورملاو:لجر مسا

 ةبادلا نأ تيدا ىف ءاجو سانلا رابتعال همماب ىهسملا لبذل ىلع دحاو لك

 برضي 170 مدلل .ةخببع !ناكو اغيفلا- وم جوخ ةعاسلا طارشا ىم ى هللا

 يلب نهال ءاذم 0 عرق عمستل ةبادلا نأ ريوس افصلا 0 داصع

 ىبنلا هيف اك ىذلا راغلا 0 :نماغلا 00 و دكت كادي يتسسو

 :ةاهننك ّ ىلاعت هللا 2 كفو أرجاهم خكم نم جاخ نيبح ركب ىلا عمه معلص

 قو ريب اهبو مهب نيك مينم سانلا ةروزبب خيالا أورفك نى دخلا هجرخا نا زيزعل علا

 هيلع طبهأ هنال هب نيك طي م سانلا هدصقي ىنم با هب ميظع لد ب

 ةبعللا باب ىلع اقلعم نر خاكو مع ليعمسال ءادف هللا هلعج ئذلا شبلكا

 عاض رق ةباحصلا ىم ريتك هأر نينس سمخ# ثعبملا ليق قرغلا“ تقو ىلا

 لاجكنسا اودارأ آذآ رمغن امدبك ., دلك 0 برعلا اي قرغلاب" :خبعللا باخ

 قاب ناكر ةربشلا لا ببح ايحولا هوماب# ىلا لبقاا مغ 0 ناكو نليرتباو: (ساننلا

 هتورذ ىقترا معلص ىنلا نأ كذوراغلا كلذ ىف مع ليد بج هاتاو هيف اراغ
 قيدص وأ ىن الا كيلع اف ارح ىكسا مع لاقف كركف هباكصأ ىم مفن دعمو

 © ايندلا الب ريياس ىلا ليك ماربلا ندعم

 نأ مزمز هام دماج# لاق ةبعللا برقي ةكرابملا ةروهشملا ريبلا ىو مزمز مهب اهبو

 اسهالعا ىم مزمز عرذ ناك ىلاذمهلا دكا نب دمح لاق مدللا كعبشا 2
 دوسالا يكن ءادجح نبع نوبع كثنلت اهرعق ىف تف اعارذ نيعبرأ اهلفسأ ىب

 © 6.5 قرعلا, © فرغلا 2 85) © ةخنس نيسمخ الإ م.ط قرعلاب , © فرغلاب
 3 4 اكييلا



)“»( 

 ناك ام ىلع امسهّذر ريبولا وبا ج زاخو ا لثق ايلف ةشياع نكح ام ىلع اقانبو

 ىلع نآلا ىهف تيبلا ىف قاسبلا فصضرو شرغلا اهب سو راجحالا ةيقب لخاو

 © اجل ءانب

 تسعي هناو ةنلل كييقاوي نم ةتوقاي هنا ربثل ىف ءاجن دوسالا يشمل اأو

 رست نأ ىور < قدصو قب هملتسا نمل دهشي ناسلو نانيع هلو ةميقلا موي

 نسل ابا اب لاقف ايلع ىارف تفتلاذ هجشن الع ىتح ىكبو هلبق باطخل نبا

 لوسر تعيأر ىلا ال ولو عفني الوو ضب )ل م ا و تام

 الدللا لاجت ةللأل :مب .رال رع اب عفنيو ةهيدرح زب لص اهم اةففابع هلالي !رزاللتاط هللا

 قيشي انين اج اذه هيقلاو ابانك يلع بنك ةيرذلا ىلع قاثيللا ذخا

 اناا هللا مالتسالا دنع سانلا ٍلوق كلذو وحجم اب رفالتا ىلعو ءافولاب نموملل

 ضرالا ىف سيل سابع نب دللا دبع لاق «كدهعب ةافوو كباتكب اقيدبعتو كب

 الولو ةقلل رهاوج نم ناترهوج امهناذ ماقمللاو دوسالا ئيكرلا الا ةنمَِْل نم ؟ىش

 اذه لزب رثو ىلاسعت هللا هاسفش الا ةهاع وذ امهسم ام كرشلا لأ نم 5

 ةنس ةكم ةطمارقلا تلخد نأ ىلا هنولبقي مالسالاو ةيلهاشل ىف امرتح رج

 نتيبلا بلس اوذخاو نانتيحللا اولتقو اهوبهنف ةونع ةيامثلتو ةرشع عبس

 دهس طسوت ىتح ىيركلا ضرأ نم ءاسحالا ىلا هولكو دوسالا ىف اوعلقو

 ةخيطمارقلا نيبو هلل عيطلملا ةفيلخل نيب ىولعلا ىيك نب رمع ىلع وبا فيرشلا

 ىلع هىقلعو ةفوللا ىلا هب اوداجن هوذرو اميظع الام اوذخاذ نيتلثو سمخ ةنس

 الجر نأ ىكحو ءدهناكم ىلع هلم مث عما- ل نيطاسا نم ةعباسلا ةناوطسالا

 اهههرلل مسمتابو رجل لبقي آر قو ةفوللا ءاملع ضعبل لاق ةطمارقلا نم

 اذا انا وهو ٌةمالع هيف انل نا لاقف هلثع انّيجو رجل كلذ انبيغ انأ مكنموب
 ةافطف هيف ىقلاو ءامب اوداجن وفطي هاما ىف هانحرط
 محلاب+ سانلا قف نذا نيح مع ليلخل هيلع فقو ىذلا رجشل هناف ماقملا امأو

 هلغسا نمو اهلتم ىف اعبصأ ةرشع عبرا هالعا ةعس عبرم وهو عارذ“ ماقملا عرفو

 هلوط هيلع بهذ ال زراب نيفرطلا نيب امر بهذ نم ىوط هيفرط ىو كلذ لتم
 دحأ هيحاون نم هضرعو عباصأ ةرشع هضروعو عباصأ عسن اهلك هبيحاون نم

 نم نال نيبو عباصأ عبس جساخل َْ قكاشإت لمقال يعبأ بج

 هلوص» عبرم ضوخح ىف وهو ج :سندفالا نم ق ةهداسا تق عطشوو ناسعبصا

 دبع لاق < نالفف اهيلع هنا ناتلسلس ل ىف اس قودنص هيلعو دوم
 هزه زيف )6 امارذ
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 نعو ءاهعم نولخديف ةنمل لخدت ىتح اهعم نوعسي اهراتساب قلعتم ايدج

 نم اهيف لعجتا اولاق ةفيلخ ضرالا ف لعاج ىنا ةكيالملل لاق ىلاعت دللا نإ ىلع
 فوطي ابك اعبس هللا شرعب اوفاطف هنع ضرعاو هيلع بضغف اييف دسفي

 كبيلا ةرذعم انبر كيبل للا كيبل نولوقي هنوضرتسي موبلا تيبلاب سانلا

 ىدابع هب فوطي انايب ضرالا يف اونبا لاقو مانع ىضرف كيلأ بونانو كرفغنسن
 تيبلا صياصخ اًماو ءركنع تيضر امك هنع ىّضْرأ هيلع تبضغ نم
 ليبابا ريطب ىلاعت هللا هكلهاف همده داراو هدصق حابصلا نب ةعربا ناف هبياجتو

 ىلاعت هللا اميهخسم ةيعكلا ىف اينز ليهس تنب ةليانو ورمع نب فاسأ نأ ركذو
 اسملف سانلا امهب ربتعيل ةورملا ىلع رخالاو اًقصلا ىلع اهدحا بصن ىبرجح

 رسك اميف هللا لوسر اهرسك نا ىلا اهعم اًذبع مانصالا تدبعو امهثكم لاط
 ًاليلع ناك اذا لا ماج هيلع طقسي ال نأ:تيبلا بياجت نمو .مانصالا نم

 اذاو اسهنم ,مياط اهلعي و نيتقرف تقرفت ريط نم ةقرع ةبعكلا ىذاح !ذاو
 اذاف .بناسلمل كلذ ىف ةنسلا كلت ىف بصخل نوكي اهبناوج. دخا رطملا باصا

 نم نأ ةكم لها ةنس نمو بناولمل عيمج بصخل مع بناولمل عيمج رطملا مع
 ةبعكلا لخبر و زون ان دك بصلا» نم كتم قواطفوفتغي تخيم نصا ةرغكل الع

 9 مع لبيك ءةامن ىلع تناك ةخيعكلا نأ خيوعم نب كبزب ىعو ءاهل اهيظعت

 اوفناتساف اهمدعه ميظع ليس اهءاجغ ةنس نيثلثو اسمخ معلص ىنلا غلب نا

 ةنيفسب رجلا ىمر نأ ىلا ةبعكلا ةراعل ًالام ثحنع اودجيو ام. شيرقو اهترامع
 ىلا اوهتنا املف اهترامع ىلع اهب اوناعنساو اهبشخ اوذخافن تيطحتف ةدج ىلا
 هعضوم ىف هنوعضي يذلا © اونوكي نأ رموق لك دارو اومصتخا .عكرلا عضوم

 جيلع علظف علاط لّوال كلذ اولعجب نا ىلع اوفصانت ىتح جنيب مالا مقاغتو
 لاق رف هبف نكردلا عضوف هب ىاف بوت اوملض لاقف هببلا ١ ينحان معلص ىنلا

 هسعضوم ىلا ةوعفر اذا ىتح كلذ اولعفف بوثلا نم ةيحانب ةليبق لك دخانل

 لوسر تلاس تلق ةشياع نعو «نكرلا ىف عضوو هديب رجكا مع ىنلا دخا
 ىف هولخدي“ رف جلاب اف تلق معن لاق وه تيبلا نما رجلا ىع معلص هللا

 لاق اعفترم دباب ناش اف تلق ةقفنلا هي ترصق كموق نأ معلص لاقف تيبلا

 اوتيدح كموق نأ ال ولو اوداش نم اوعنجو اوداش نم اولخديل كلذ اولعف
 لخداف تيبلا ىف رجكا لخدا ىلا ترظنل مايولق ركنت نأ فاخا ةيلهاجلاب دبع
 نتيبلا مده رث ىلذ اهنم اوعمس ىنح ةباحصلا نم ةرشع ريبولا نب هللا دبع
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 ىف رشع انثا اهلوط ضايبب ةططخم ادوس“ كو تيبلا عق نم عرذا ةتس

 مع ىنلا نأ ركذ عباصا ثلث هضرع بهذ نم ىقوط اهلوحو كلذ لثم

 ردق هنع زراب ةبعللا رادج ىلع طسوتم» بازيملاو «نمالا هبجاح ىلع اهلعج
 ماب سلمت هنطابو عباسصأ نامت كحاو لك هناطيح عافتراو هننعسو عرذا ةعبرأ

 دنع ةئس لك هساسبل ددجو هنطابو هرهاظ جابيدلاب رتسم تيبلاو بهذلا

 ةييش ونب 25 تيبلا ةندس اهذخاو هنع فقخ ةوسللا نرثك !ذاف مسوملا

 لوح مركلو دجاسملا لوح ةكمو اهلوح مارلل ىكسملاو ةبعللا ةفص هذهو
 !ذكع مرد لوح ضرالاو ةنكم

 ةسسناس لك ىف هج“ نأ تيبلا !ذله دعو دق ىلاعت هللا نا مغ ىئنلا نع ىور

 نم ّلكو ةفوفزملا سورعلاك ةبعكلا ناو ةكيالملاب هليك اوصقن ناف فلا ةيامتس
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 لسكو اهلاويح عافترأ قى ناوره نب كلملا دبع داز رخ هدسح ةقاوبا ف دازو

 هاما لجكلا ىلع الكف ىلا ةلج نمو ةدج ىلا ءامأ ىف رصم نم اهيلا ىراوسلا

 تف امل تيبلا ىلح ىف داز ىكلملا دبع ىب كيلولا مث ابيدلا اهاسكف ياَجلا

 قاوطا اهلو بهذ نم تناك مع ناميلس ةديام ةلطيلطب دجوف سلدنالا دالب

 هنباو روصنملا ىلوالذ باويملاو ةبعللا ىلح اهنم برضف دجربولاو توقايلا نم
 ١ 2 5 . كاع

 اهناف افرش هللا اهداز ةبعللا اماو ءادويع نوتلثو عبراو هي دجحسملا ةدعأ

 ىجد ل يعاني نكي زضرألا 5 ا ع و نأ د هللا تبب

 ايهلعجو اهمايخ نم ةييخ هللا دأزعف هءراكب كئتشاو نوح ةنلمل نم مع مدآ

 2 7 ةنلمل رهاوج نم بساع رد ليقو 21 ل تبقاكو ةبعللا ع

 اهيقر ياكم بوو عويس وم اور

 ةبعللا فص امأو ءهتللظ ام ىلع مالسلا امهيلع ليعمساو ليلخل انبف ملكتي سار

 حبلع ةخماق ردق ضرالا لاح عفترم هباب لكما عبرم دحاسملا طسو ىف اهناث

 ل ضيعت ويح 5 تعيس جام عاغترأو نار
 لوحو رك هعاسفتراو ماخرلا هضرأ عم ر 0 ناطيح نتسبلا دقو بازيلا

 لايشلا نم تيبلل ةياقو هلثم ضرع ىف عارذ هعافترأ سووا نأو اورذاش كتيبلا

 عباصا رشعو عرذا ةتس هلوط ضرالا نم ةماق ردق ىلع ققرشلا اههجو ىف بابلأو

 دقو نيترخاص سار ىلع دوسالا و اعبصا رشع ةينامتو عرذأ تلت 0

 نيبو ىلع كلاح كسلا ا 4 هينا ام رادققم رخاصلا نم تأ

 ريبزلا ىبا ةراع دنع 0 مجكا ىلا اورظن مهنا 4 ىلع اع اًنيِدِح
 عافترأو ١ ههيجو هلا صضايبلا عصان وحو عرذأ تلت هلوط أوركقف تيببلا

 2 ىلمس_مرنلملا' باللستلاو وجا نيو املا غاز قل كبناقر !نادتاوط» قعرالا» اهراسوجت#ا
 رفاسشظ . اكعد نيف كانه فلاكتن ةهيلهاتل ىف ون هيسنك ءاعدلا هماونلال
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 متيش تقو ىئا ىف مكيقسي نا ىلاعت هللا وعدا ىتح رانيد فلا نيسيخ

 هل اولاقف مايا رارحم ثيغ مثءاجن اعدو ميواحل ىلع اهقرفف كلذ هيلا ثعبف
 هللا وعدا ىتح رانيد فلا نيسمخ ىلا ثعباأ لاقف هعطقي نأ هللا عدا انيفنك
 هللاو هعطقف ىلاعت هللا اعدو ميواستل ىلع لاسملا قرفف كلذ لعفف هعطقي نأ
 © قفوملأ

 هءديو مسقلاب هصخو هيظعو ىلاعت هللا هفرش ىذلا نيمالا كلبلا ع ذكم
 ةباتم هلعجاو تارمتلا نم هلهأ فزرأو ًانم] !دلب اذه لعجا بر مع ليلخأ
 مع دللا لوسر نعو معلص هللا لوسرل ًاشنمو دابعلت ةلبقو فياخلل انمآو سانلل

 هنصم تيب فت ملع ةريسم منهج هنع تدعابت ةعاس كم رح ىلع ربص نم

 امو ىدعب ناك بحال لج الو ىليق ناك دحال لحن رث اهنا ماع ىتيبام ةتلل

 افالخ» شتكو اهريحش دضعي ال مارح 2 مث راهن نم ةعاس الآ ل تلحا

 ةنيدم ضرالا ىلع ملعا ام سابع نبا نعو ءدشنل لأ ٍاهتلاض طقتلي الو

 :ئكم الا ةعكر ةيام ةعكر طنا تداافو فكم الا ٌةيام ةنسح اهيف عفرب

 قصتي نمل بتكيو ةكم الا رهدلا ةدابع اهناينب ضعب ىلا رظن نمل ب

 انياب نم اهيلع ةقرشم لابثلو دأو قى ةنيدم ىو مذنكم لإ © رد غلا م

 يق قر اسسحح ةفيظن ةضيبمال تاقبط ىو اضيا ضيبو سلم دوس ةراجح 9

 هللا املا رد المرام ساحأ ثا قفعبمر افهضرطو_ يفيط اهليل نا الا اذج: فيصلا

 ترج !ذاف متم رجاش هكم عيمج سيلو اهوام برشي رب الو رهن اهب سيل

 هاعدب اهريغ نم اهيلا لمخ اهتريمو ليو > عراؤمو دايو نويبع كانهف رووا

 < تارمتلا نم هلوق ىلا عرز ىدذ وبيغ,ناوب ىنيرذ نم تنكسأ ىلإ انبر مع لجاشت

 لايمأ ةرشع هذحو مع ليلخل اهنيب ةجدق رانماب ةبورضم دودح هلق مر امأو

 ٍلوسر ثعب املف مالسالاو ةيلعامل ىف اهفرعت شيرف تلاز امو موي ةريسم ىف
 ىلنخ الو هديص لكك ال رانملا نود ناك اف ةوفرع ام ىلع اشيرف قا معلص هللا

 بسيج 0 هيف يفاسألا كرنب الو ةريط رفني الو »راد عطقي 39 هشيدشخ

 اماو ءدنع فك مر ليخد !ذاف ىظلا عبتي# بيذلا نأ مرذل صاوخ

 ىلع اوقيض سانلاو هتيالو ف باطل نب رع هانب نم لواف مارلمل دحسملا
 ءانف نم اهل لب الو هللا تيب ةبعللا نأ ربع لاقف اهب رود اوقصلاو ةبعللا
 داز مث ةماقلا وح ارادج دجسملل فختاو هيف اهدازو رودلا كلت ىرتشاف

 ماخرلا نم دمع اهيف لعجو هناقتا ىف ريبولا ىب هللا دبع داز رث هيف نامثع

 م اهلالخ 3 «.5 هطبس, © :قبطم 3 00 عير © عفري
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 لاقي مسط ءانب نم هنا لاقي لع لذ ىلع نيركلاو نار . " نيب نصح رقشم ا

 لماع زوكاو نأ هببسو هيف ميت ىنب ردغ ىرسك لماع ربَعُكْلا نال ميغ ىنب يف هل
 2 ميم ىب دالبب تبناك املف ىرسك ىلأ اًقرطو وا وع

 اًييشتيطي ةزبلا ينغبي نأ دارذ كلذي ىرسك خلل اهراطخلا) اهيل اريك
 كيللا) هلماغ ىلا ليسرب ناي ديلا يات هاا كيلع يس الب ضدي ىاىيخا
 قّلطت ل ىداني نا لماعلا رماذ ةريملل رجا# ىلا ريصت ميغ تناكو ملتقي نأ

 ةربملا طخاو رقّشملا لوخدب رمان ريثك قلخ هيلا لبقاف ميغ ىنبل الا ةريملا

 مرهمرخأ نع اولتق ىنح علتقيف موق دعب موق لخديف رخآ .: نم يورشلو
 © سراف ىلا ىفسلا ىف هيرارخلب ثعبو

 يقف يعلم ىتاامب رم لاغر بأ و يق هب فياطلاو "مقوس

 فلح ىب كيز دهسا لاغر ايأ ٠ نأ ليق:هيجري هب رم نم ةانس كلذ ر اصف همجرب

 لكخافن اهل زعام ىبلب اديني عضرت ارهاب رف هنايبعر ملظي فياطلاب اكلم ناك

 يلا عت هللا همر ةيدقم اعني :هستاكو ساق نمل الب هفيتيلا نقيه هتف رعاثل
 رسم ةسيعللا مده مزع امل مابصلا نب ةعربا نأ ليقو ءددكلعا ةعراقب

 فيقث لاسجر ىف ىفقتلا دوعسم وبا هيلا جم خاف هلويثو هدونج فياسطلاب

 يجي ةعم 0 زخكم ىلع هدب ”ةايهلاد عانم"" ةخهيبأ بلطف نيعيطم" نيعماس

 ةربق برعلا مجرذ كانه لاغر وبا تان سمعغملا لون ىنح لاغر وبا هل لاقب

 ىفطَش نب ريرج لاق دهبفو

 © لاغر شااربق نومرت انيك يعيب قدزر وغلا تام أذا

 دبع ىنب كلم ريرس مويلاو برغملا دالب ندم ممظعا نم ةئيدم شحكاأرم

 رسبرسلا دالب طسو ىف مابا ةرشع ركبلا نيبو اهنيب مظعالا ربلا ىف ىو نيوملا

 اهيبنابو قاوسلاو ناجيلشل اهجراخ قرخو نيتاسبلاو نانمل ةريتك اهناو
 تثّدحتي هلأ. مورللاو راجشالا ىنج نم اهيف ام عم ىداوبلاو راطقالا نم قازرالا
 نموملا دبع نانتسب اهب ءةنيكح نابمو روصق تاذ خنيدللاو قالا ىف اهبيطب

 يلع رابألا نيرد ا ناكو خسارف ةثلث هلوط ناستسسي وهو ءافلخل ىنأ ىلع نبا
 قنا حالو اميلس عيبرلا وبا ىكحو اهل نيتاسب ىقست ريست قامعا نم ءام اهيلا
 هللا دبع نب ىنس حاصلا ميشلا اهيلا بسني نم 2 ينفك يه ةورد ن ءوأ

 ةسيالو ىف مانع سبح و رطقلا نأ رحن ةوعدلا باجتسم اضش ناكو ىشك اوما

 أ كثدعبأ خيشلا لاسقف اسنيقسي نا ىلاعت هللأ عدا لاقف فسوب نب بوقعي

 ") «ه.5 نيبعياط ) «.5 هنم
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 نيب زه انيبك [ىيحش اضرم ضرم ىنح معلص هللا ٍلوسر 'بنط > نيالا خيا انيع

 لاقف هيلجر دنع رخالاو هسار دنع اهدحا نيكلم ى أر ناظفيلاو ميانلا

 لاق هبط نمو لق بط لاسقف هعجو ام هسار كنع ىذلل هيلجر دنع ىذلا
 ىلمك ريب ىف ةرخاص سح ةيرك ىف لاق هبط نيبآو لق ىدوهيلا مصعالا ىب كيبل

 عم ًاراعو اًيلع ثعبف نيكلملا مدلك ظفحو معلص ىنلا هبتناث نآورذ ربب و

 اسهوبلقف ةرضاصلا ىلا اوهتنا ىنح اعدام أوحونق و يبلا ىلا ةباكصلا نم عمج

 اهب ةبرللا اوقرحاف ةدقع ةرشع ىدحا اهيف و اهيفو اهتح ةبرللا اودجوو

 هيلع ىلاسعت هللا لونا لاسقع نم طشنا هناكو هب ناك ام مع هنع لازف اسهيف
 ةورع ىلا بسنت ةورع ريب اهب ءددقع ددع ىلع هيا ةرشع ىدحا توزوعلا

 يده هذخابي (قيقعلاب ر 2 نم ريبلا هذ دام راكحب نب رببزلا لاق رولا نبأ

 وهو نايشرلا ىلا ةيدهي ريراوق ىف هذخاي مث ىلغيف هب رماي نأ تيارو هلهال

 رعش ىراصنالا نججورلا دبع مب رسل ١! لاقو ةقرلاب

 ام ةو مع رب نم ىل اولعجاو ىور | عرد ىف ثم نأ نونفك
 وبا ١ ليلا ىف أمس فيصلا ةدراب ءانشلا ىف ةنخس

 خيلع ءانثلا نم رثكا ىلاعت هللا نأ ناوضرلاو ةجحرلا يلع راصنالا ةنيدملا لضاو
 وهو ريكا ْئىَح عانم 0 قى باجونت رف :بصاخ عضعب ويل عنب نارقلا ىف

 هب اولَتع نأ نوكرشلا داراو لهشتسا هيلع هللا ناوضر مَلْقَألا نب مصاع
 عيلب نمو هيلا لوصولا نوكرشملا تعنمو هب اوطاسحأا ,يبانولا دالأ ثععبف

 3 ثعبف نوك شملا هبلص هيلع هللا نآوضر تباثت ىب ببيبح وهو ضرالا
 ضرالا هتعلبو هودقف هنفد لبقو هودخان هنفديو هذخاي نم معلص هللا

 موسي ديشنسا هيلع دللا ناوضر بهار نب ةلظنح وهو ةكيالملا ليسغ ماطنمو

 ىميف هولسغو ىلتقلا نيب نم دوعفر :ئكيالملا نم امجوف ىلاعت هللا تعبذف لحأ

 هيلع هللا ناوضر تباث ىب ةيرخ وهو نيتداهشلا وذ مهنمو «ةكيالمل ليسغ

 هللا' لوسر لاسقف ىرشلا ركنا قارغالاو خرا رعا نم ًاسرف معلص هللا لوسر ىرتشا
 تباث نوب ةيرخ لاسفف كلذخب دهشي نم ىارعالا لاقف كنم تيرتشا ىلا مع
 دهشت فيك مع هللا لوسر هل لاقف كنم ىرتشا معلص هللا لوسر نا كهشأ ىلا
 رابخالاو تاومسلا رابخا ىف هنأ (قلاسنللاا لوس اي .لاقف«أ صاحت كلاناكح امد
 لعجج نأ مع ةيبن ىلاعت هللا مماف سرف ىرش ىف كقّدضصا اف ىلاعت هللا ىع
 اوضر ناعم نب ىعسوهو هتول شرعلا زنقا نم ٍهنمو «نيتداهش ناكم هتداهش
 © ذاعم نب دعس تول شرعلا زم معلص هللا لوسر لاق سوالا ديس هيلع هلأ
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 مننا ملتاب ام نييندْلا ضعبل ليق اتوص سانلا ىسحا اهلهاو اهريغ ىف دجون
 اهب ءانتوص باطف انفاوجا تلخ ىناديعلاك انلثم لاقف اتوص سانلا بيطأ

 ىلا اهنم: ليج نابلا بح :اهبو دالبلا نم اهريغ قف فجوي هل ناَحيَّسلا ريعلا

 دق كنا للا لاق ةرجهلا مزع نيح مع ىنلا نأ سابع ىبأ ىعو دالبلا رياس

 ىارو ةنيدملا هلوناف كيلا كضرأ بحا دقق ىلا كضرأ ٌبحا نم ىننجرخا

 لوقي وهو ةنيدملا ىوتجاف و جاه دقو ذا نب لالب معلص ىلا

 ليلَجو رخنذا ىلوحو غب ٌةليل نتيبا لغ ىرعش تيب الا

 لِيفَطو ةاماسش. ى نودي لهو ةتنص# هايم ًاموي ندرأ' لهو
 احح ةنيدللا انيبلا بيبح هللا الاف ف ءادوسلا نبأ اب تنفخ“ معلسص لاقف

 َرببَح ىلا اهاج لقناو اهّدمو اهعاص ىف انل كرابو اهكّشو ٌقششاو ةكم تبيح
 :«ليلخو هللا دبع ميعربا نأ لاق معلص هللا سر نأ ةريره نأ نعو ءةفحللو'

 اهيننبال نيب ام ةتيدملا تمرح ىلاو ةكم مرح ميهربأ نأو هلوسرو هللا دبع انأو

 فلعل الا ةرجش اهنم عطقت الو لاتقل الس اهيف ليج ال اهديصو اههاضع

 اسي سواي فزللا ءآوال ىلع ربص نم معلص ىنلا نع ةريره نأ نعو «ريعبلا

 مع ىبنلا ككاسمو قر وسم ةنيحلاو ءاديبش وأ اعيفش :ئيقلا موب دل ننح

 ربق ركب ىنأ ربق بنجإو ركب نأ ربق هبنجبوو دجكاسملا قرش ىف هربقو اهيطسو ىف

 ةراعل .اًعاَنص هنم بلط زمورلا بحاص ىلا .ئكلملا تبع نب ديلولا بتكو «رع

 نجم نيبخيرأو ,موولا عانص نم الجر نيبعبرأ هلأ تعبف معلص هللا لوسر دجاسم

 ءاجن ءاسفيسفلا نم ًالاجاو ًابهذ لاقثم فلا نيعبرا هعم هجوو طبقلا عانص
 اولعجو ةراسجإاب اهبباسا اولعجو هاسفيسفلل ةنس ةرونلا اورّمخو عانصلا
 اهموبكرو ديدح ةديعا اهطسو ىف ةرودم ةراجح نم دىجسملا تاناوطسأ

 اًمبهذم بارخل طالب اولعجو بهذلاب ةقوزم ةشقنم اهققس اولعجو صاصرلاب

 ىو ةماق ردق ىلا هساسا نم ماخر رازاب هلخاد نم ىلبقلا طياخل هوا لعجو

 ىشغ دق ىنلل ناك ربنملاو خكياعل تناك اهنأ اوركذ ةعبرم ةآرم بارخل طسو

 ةَعاَصب رمب اهب ءةنلمل صاير ند لوبا ةمصو يعربا قايي امر مه لاو رخآ ربنع

 اسسهنام نم برشو ريبلا ىلا ولدلا درو ولد يف اسوتاع ًاضون مع ىنلا نأ ىور
 للسغ !ناذ ةعاضب ءامب هولسغا لوقي همابا ف ضيرملا ضرم اذا ناكو اهيذ قصبو

 ريب نم ىضرملا لسغن انك ركب ىأ تدب كاد نردنلا# و قانك م رظضا ايف
 ةروهشلملا ر ريبلا ىف ىلمك ريب اهل لاقبو 7 يب اهب «نوفاعيف مابا ختلت :عاضب

 2 6 نزاووأاب 0 © ءادوسلا مود بنبخ
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 لزمن ىيالللا دايز وبا لق شاومو ريتك لخ' اهب ةماميلاب ناعضوم ىأرقو ةزفك
 انهم نا هل اولاق بابذلا داطصي ناك ملسم وبأ هتينك ليقع ىنب نم لجر مب
 هلا بصنف ةاش منغ ّلك ىف كلف هتدطصأ ثنا نأ ميرابتلا هنم انيقل ًابيذ
 أولاقو اوباف متطرش ام ىنوطعان مكبيذ !ذه لاقو هدوقي هب ءاجو هلبحو ةكبشلا
 مكبيذ اوكردا لاقو هليبس ىلخو لبح ةعطق بيذلا قنع ىف كشف كبيذ لك
 بهذف هدريل هولخن هتددر ىل متيفو نا مكيلع ال لاقف هّلنق اوداراو هيلع اوبثوف

 بيذلا اهيا ملساو كلعاب قمل هل تلق مث ًالبح بيذلا ىف تقلع
 بولطم ريغ بهناف ةزنك لعأ وا. مهلّدعف نارق لغا نم تنك نأ
 بونتكم ناسنالا ظفلي ام لكو اودعو امو اولات امل نيفلخملا
 بوهرم ءادعالا ىلع ضام لاقن هنشيع فيح ءالخ ىف هنلاس

 اننا لينا ما هناوتتلل يوي, قويه اسيتعبلا ني ل معغلا +
 بيراءالا هان. ىفف تونش ناو . بطر 1ذ. ماد ام هدسفا لخلاو
 © بونج# مويلا كيدي ىف ىننف . مركريسا ىف ىنسحا ملسم ابا اب

 تيار امو روك تلخد لهلهم نب رعسم لاق دنهلا صراب ةميظع ةنيدم رثوك |
 مهكلم تام اذا نيصلا نم اكلم نوران اهلهاو امهنص الو ةدابع تيب اهب

 نم جتويب نيطاسا ةبيجت عتاراع ةنيدملا هذه ىف آلا بيبط' دنهلل سيلو

 ةستايملا نولكايو ناويتل نوحذي الو كمسلا نولكإب الو كمسلا بالصا زرخ
 نيصلا نيط نال ىلذك سيلو ىنيص هنأ ىلع اندالب ىف عابن رياضغ اهب لعتو

 نيبصلا رياصغو نكدا اهنول رثوك رياضغو رانلا ىلع ربصأو فوك نيبط نم بلصأ
 عارذ ةيام زواج امر لوطلا طرغملا جاسلا تبانم اهب < ناولالا نم هريغو ضيبأ
 تبني عرق وهو كنوارلا اهبو !اذج ىينك اهب انقلاو نارزيشلو مقبلا اهبو مكاو
 اسهيلا لمحو نيعلا ةيودا لجال دوجولا زيرعلا ىدنيلا جذاسلا هقرو كانه

 ةآوتسالا طخ فلخ ييارجت نم بلج دوعلاو ناسبللاو روفالتاو دوعلا فانصا
 بناج ىلا هب قاب داملا اهتآو هرجكش فيك ىركي الو دحا هتنانم ىلا لصي مث
 ءاسيتوت هناخد دقعني ساكلا ندعمو رفصالا تيربللا ندعم اهبو لامشلا

 ٠ © اَدْيِج
 الكم فصن رادقم ةخس ةرح ىف هو معلص لوسرلا ةنيدم ف بتي ةنيدم

 رن ةحجار لضف اهيف ىطعللو بيطلا ةجار مشي اهلخد نم نأ اهيصياصخ نم
 | © بيط
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 نم اًميش اندجو اذاو دحا اهّسم ام تيلب ىنح بارخل ىف ئكبايت تيفب ولو
 الو هفلخ بكرنف انب زانتجا بيرغ نم ناك هنا ملعن ةلواطتم ددم ىف كلذ

 هكذ امك لاقف دكلبلا لها ةريس هريغ ىع تلاسف ةلبقنو هكردنف انتوفي

 درسي ةينث لب باوبا مرتكال ناك امو ليللاب باوبالا نوقلغي ال اوناكو طايشل

 © بالللاو شحولا

 دنهلا لسن طلتخان كرثلا نم موقل ةمخانتم كنهلا ضراب ةيحان يهشف

 نهل لثملا هناسن ىنسك برضيو ًانسحو ةحالم سانلا رثكا اهلهاف كرتلاب
 خةيحانلا هذهو ظالغ لاوط روعشو ةريبتك ةحالمو ةيوتسم روصو خمات تاماق

 ةهج نم الا اهيلا ليبس الو عابضلاو ندملا نم افلا نيس وك ىلع يون

 ليبس 9 يماوش لايج اهيلاوحو دحاو باب اهعيمج ىلع لغيو ةدحاو
 ضايرو راجشاو ةرعو ةيدوا اهيفو سنالا نع الضف اهيلا قلستي نا شحولل

 ىف دايعأ اهلعالو ةعنملا ةياغ ىف هو اهتدهاش لّقلهم ىب رعسم لاق .«راهنأو
 نم لوسعم تيب ىف ريبك سصر علو اسهقرش نيرينلا لوزن ىو ةلهالا نمور

 5 مو نوحني الو ابرتلا نومظعيو نامزلا هيف لعي ال .ىيصلا ىيدخل

 : * ضيبلا نولكاب

 دونهلا رياس فالخ ىلع اهلها هيقغلا ىبا لاق - ضراب ةروهشم ةنيدم راق
 ىمحكذ ريثل برش ىلع مهبقاسعي اهكلمو ريذل ل٠: نونه تجو.انو نزلا نوكبي 4.

 ىضفي اسمرف دربت نأ ىلا كرنت الو براشلا ندب ىلع عضوشو رانلاب يدل

 © دوعلا عاونا ىنسحا وهو ىرامقلا دوعلا اهيلآ بسنيو فلتلا ىلا
 ىلعو ساحنلا نم دو اهب بيارغلا ذفح ىف لق دنهلا ضراب ةنيدم ابلك
 ءاروشاع موي ناك !ذاذ نيع دوعلا ىدي نيبو ساكلا نم خطب لات دوعلا سأر

 جاخجف اسفعام بعيو نيعلا هراقنم لخديو هيحانج طبلا رشني ةنس لك ىف
 © خعرازم ىلا ىرجج لضافلاو عتنس ةنيدلا لضال ىفكي ريقك ةام دولا نم

 اهب نيتاسبلا ةريثك دنهلا دالب ىف روسلا ةيلع ةعينم ةميظع ةنيدم علك
 ىلي امم دنهلا دالب لوا اهنأ لهلهم ىب رعسم لاق دنهلا ءايكح ةقاربلا عامتجا

 الو اهزواسجب نأ ابل ًايهتي الو اهيلا بكارملا ريسم ىهتنم اهناو نيصلا
 نوسكن ال ةقيتعلا ةيدنهلا ىو ةيعلقلا فويسلا اهب برضي ةعلق اهب « تقرغ

 هتلبق هيلاو نيصلا ىلم لبق نم ايكلمو ةعلقلا هذه ىف الا ايندلا رياس ىف

 نيصأا كلم ةعاط نأ نودقتعيو نيصلا بحاص موسر هموسرو هتدابع تيببو

 © سرف ةخيامتلت نيصلا نيبو هنيبو موش متفلاختو ةكرابم قيلع
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 ىّمسي رهن اهيقسيو اهنم عضوم عفرا“ ىف زدنهق اهلو ىحر ةيامتس ةنيدملا
 ناتروسم نانتنيدم ىو نيمهسف ةمسقنم ساف ىركبلا ديبع وبأ لاق «شورفلا“

 لودج راد لك ف نييسلدنالا نودع ىرخاللو نييبورقلا ودع اهالي لاقي

 دالب رثكاو ًاريخو ًارامث برغملا دالب رثكا نم كو نانئسبو ىحر اهباب ىلعو ءام
 ىسلبارطالاب فرعي ولح ب افك اهب ق ةافالأ ويياس ىلإ نوفلتخ, اهنم أدوعب برغم أ

 وسب لور نقلا ةودعب 0 و اووي ج1 50 عدصي 1 ميعطلا ىسح

 نييسلدنالا لاج 9 نيبورفلا ةودع للِيِعس نم يبيطا نييسلدنالا نودع ذيعسو
3 

 معس ىليصألا" ميه ربأ لق مويا

 سارسلاو :نينيعلاب .لاخاب نبذل .٠ شاف.ىلا نوش نو اساك تلخد

 © سانلا نم اهيف.امو اساف تيطعا ولو تييح ام اساف لخدا تسلف

 هعاونا نسحا وهو ىروصيفلا روفاسللا اهنم بلجج دنهلا ضراب دالب روصيف
 كلذ لق نأو لزالو فجرو قوربو دوعر اهيف ةنس ىف رثكي روفالتا نأ اوركذو

 8 هدوجو ىف اصقن ناك

 وسفر ىلا دججسم اسي مع هلا لير ةنيدم نا سليم ىلع أب

 كفي ميزت ذو نيريطلا بح كللاو أو داعم دايضيامب دييفديإق موقت. مول

 لوأ ةعرللا هديب عضوو دجاسلا اذه سسل ةنيدملا ديرب ارجاهم ضاق مع هللا

 ىلا رماغوهو ءانبلا ىف سانلا فخا مث ارح هضر ركب وبا عضوو هبارح ىف رجح
 انسهبو: < ةاسملاو رك نيب عمجت انا اولاقت عرهطت نأ هلها لّمسو اذه اننامز
 ممعلص هللا لوسر نراك سرع و رم ايهبو همدهب سانلا عوطتيو راوضلا دكاسم

 © ملم الطب نا نازح اهييقاي نأ لاقو اهبيف (قسبو اهءام بيطتسي

 رادزف ةييحباسيتدا] ًاراتتج تنك ملكتملا نسل وبا لاق دنهلا ضراب ةيبحات و أدرق

 هدنع ىنايت تعدواذ لكاسم ىف ًاطايخ انش كتيارف هأرق نم يرق تناقل

 اهدشي ةمز هزملاو اهيونقن نبجشللا اب تيأرف دغلا نم تعجر مث تيضمو

 . انيس جوش ىرأو ةينان تسلغ طايخل اذه دز ام تلقف و 83

 دال ىلا فاشن. مئانأ لاق عاب قا هيصاخأ تلبقات كلاوس 'اف لق ال تلق
 انهه فرعت ال اهناو ةنايذلو ةقرسلا بجوت هلأ لذارالا قالخا مادوعتو ملظلا

 ") ه.5 عبرأ ) © شورعملا 91) ©« لمجا *) «.5 ىلصالا
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 ىرمقلا ةييف'ىلع رياط اهنم ةريثك اياده ناطلسلا ىلا ةعلقلا بحاص ىدحفان

 رجو ام امهنم ئرجو هانيع تعمد مس هيفو ماعطلا رضحا اذا هتيضاخ

 الا دجيوي ال رياطلا اذهو اهلل ةعساولا تاحارللا ىلع لعجو قح# رجع !ذاف

 © هيف الا جرفني الو عضوملا كلذ ىف

 ندعب تيم نميلا ةيحان, نم دنهللا رك لحاس ىلع ةروهشم ةنيدم ندع

 ندع نيبو اهني نيع نم مهبرش جرم الو اهب ءام ال مع ميهبأ ىب نانس نبا

 طيح داضفلاو ركلا لحاس ىلع ليج طسو ىف ءاضف ندع ناكو موي ةريسم

 ىلا اقيرط راصف لبخل ىف ىيدخلاب باب اهل عطقن بناولمل عيمج نم لبث هب

 اهيلا عيتجج !ذهلف دنهلا مبارمو راجتلا ةدلبو دنهلا بكارم ةافرم اهنأو ّربلا

 لاقو قارعلاو سرافو ةشبشللو نيصلاو ىنسلاو دنهلا عانم اهيلا لمحو سانلا

 ىف اذج ىنوللا رجا لبج وهو رانلا لبج اهب ءولوللا صاغم اهب ىركطصالا

 ةعاسلا طارشأ نم هلل. رانلا هنم يخت ىذلا لبللوه اولق كلا طسو

 ةلطعملا ريبلا اهبو < نويرملا مو مع نوراه لسن نم مهنا نومعزي ندع اكسو
 هتافو دعب مع ماص موق نأ اهتيدح نمو نارقلا ىف ىاعت هللا اهدككذ هللا

 رسطلا مهنع سيح اذأ اوناكو ندعب مهنم ةقرف تقحلف نيطسلغب اوقرفت

 هيلع اونبو اهب اوبجكتف اًرمب هللا ماطعاف ةديعب ضرا نم.ءاما اولجو اوشطع

 مهسوسي لداع كلم مهل ناكو ولد اهيف ةليبق للك ناك ليابقلا ددع ىلع اتاكرأ

 ميكو كلملا كلذ 8 ةروبص ىلع اهنص ناطيشلا مهل لثف هيلع اوتزح تام'املف

 برشا الو لكا ال نآلاو ةيهلالا بوك قر ىسبلا ىلا منصلا فوج نم موقلا

 ماهنيو عرمإب منصلا ناك مث ىفلز مكبر ىلا مكبرقا ىلاف نود بعاف بويغلاب مكربخأو

 مهيبذ مهل لاقف هةوبذكف 5 مهبلا هللا ثعبف مهعيمج مهعيمج منصلا ةدابع ىلا لاف

 ريبلا ىف اودجج رف اوكصاف هولتقف مكريب دام روغي منصلا ةدابع اوكرنت رف نأ

 باذعلا ةكملم لوزن نياع اذ ناطيشلا مهملكي ملف منصلا ىلا اوضف ءام ةرطق

 ةيرق نم نياكو مهلاثما نعو مهنع ىلاعت هللا ربخاف اوكلهاف ةكص مهتتاف

 رصقلاو كيشم رصقو ةلطعم ريبو اهشورع ىلع ةيواخ ىهف ةلاطظ كو , اقانكلعا
 ةدرملا سبح مع دوأد نب ناميلس نأ لاقيو هركذ رم كقو تومرضتك ديشلا

 © مهسبح# ىو ريبلا هذه ق ىيدفصم

 نيتميظع نيتينث نيب برغملا رب ىلع ربرب دالب ىف ةروهشم ةريبك ةنيدم ساف
 ليست ًانويع اهلك ترّجحفت دقو اهاوتسم تغلب ىتح تدعاصت دق ةراهلاو
 لخاد اهيلعو رضخ يورم ىلا باسسني ضرالا ىلا طسبنم رهن ىلأ ةراوق ىلآ
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 سسمخ ةنس قارعلا ىلع لعتسا رث ةماميلاو نميلا ىلو ىتح هرما ولعي لاز
 اذاو هنم اوككضو هب اوفخاسا ايلاو مءاسج نم لك قارعلا لحمأ ناكو نيعبسو

 ربنملا دعص الف ياجَكا ميلا كلملا دبع ثعبف سلا هومر ربنم لا دعص
 لاقو يلع ا كلذ جاجا فرعف هنم ايي ةماقلا ريصق نكو يكاد

 ىوفرعت ةماعلا 4 ىنم ابامَتلا عالطو الج ىبا انأ

 سور ىرأ أو ف وك [دوَحأ" بلصا ىدجوف هتنانك لثن نينمولا ريما ن

 هاب لاز اف ٌبحر# هنم مموقلا لخدف اهدصحا ىذلا اناو اهداصحا' نآوأ 9
 غلا نوثلثو ةثلك'ةسبح :ىف دع طساو ئنب الو «راهنلاب بكاوللا مارا. ىتح
 افلا نورشعو دج أ دسبعج ىف تامو نيبد الو خعبت الو مد الب وسبح ن ”انينخأ

 «تابطخ ىف ربنملا ىلع اًموي لو ىصخب الو قاعي ب الف فيسلاب هلنتق نمو اًربص

 دولا سّييبل ريثك مكلثم ىلثم اأو ربع ةيعرك متسلو ربع لدع ىتم نوبلطتا
 لوقي هنوم ضرم ىف ناكو ؟ريشعلا فيدو

 رانلا ةناشسلاو ىنتأ مناجا  اودهنجاو هادعالا معز لق انو اب

 ءراقغ وفعلا مظعب عملع ام مهو ايس ىلع نوفل
 لاق هدوم نم ةّذم دعب ماسنملا ىف جاجَحا ىار ىنأ ريروجلا. دبع هاو كسي

 لفلم بيلقي مهن لق جاجا دل تلقف ضرالا هجو ىلع دامر لكش ىلع هتيارف

 انأو ةرم نييعبس رديبج نب كيعسبو و قام قومه هان نم لاكب ىلتق لاق نكي هللا

 نم ناك بياسلا ىب ديعس فياطلا ىلا بسنيو هنومحرللا هوجري ام وجرأ

 هيلع بلاغلا ناكو طي ميدع ثتقولا ردان نيبلاصلا هللا دابعو هللا ءايلوا
 هل لاقن هداكب ةرثك ىلع لجر هبتاعف ابراج هعمد لازي ال ىلاعت هللا نم ٍفوخل

 قيدص هل لقو ؟ىناكب ىلع ال ىطيرفتو ىريصقت ىلع ىنبتاعت نأ ىغبني امن
 ىروتلا ن ايفس لاقو لع رووغ  ىليع دويل .ظننأ تحكبصأ لاق سنحكاصاأ فيك هل

 نييريضابللب دحر عت نوب ناكو بياسلا ىب كيعس انعمو ثدحت ًاموي انسلج

 ام نايفس اب لاقن ريخل لها تيدح عمست تناو ىكبذ ف كيعس اب هل تلقف

 © لزعمب هنع اناو ريخل لها تركذ اذا ىنعفني

 دحاو دعصم الا اهل سيل لبج ةلق ىلع ةعينم دنهلا دالب ىف ةعلق ننفيط
 نسب دومح# ةلودلا نب اهازغ هيلا اوجاتحا امو عرازمو هايم لبذل سار ىلعو

 نا اسيوسله] لص (قيضو انامز اهريصاخو ةياعبرأو ةرشع عبرأ ةنس نيكتكيس

 مخ ىلع عءاهيف اسهبحاص وقأو م جينماق نامالا اوبلطف ليف“ ةيامميخ اهيلع

 5 «.8 ءاصخلاب ") «.5 دوع 1 © اهداصح ) ©.5 بغر ) 5 ليق
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 فياطلا 7 اهب <لثملا هنسكإ برضيف اهبيبز امو دالبلا نم ةىن ىف دجوي
 مح اسهب ءاهشيشح ءالتخاو اهديص خا ىع معلص ىنلا ىهن داو اهئاو

 :كتالع :نملج «نامزلا -نينيدح ى: نكس طضوقو اعلي ةلزدم تن اللا
 عوف سكر رثثىفا نطو د وربع لاق تام اني جيجحلل (قيوسلا 0 لج

 ىزعلاو ياللا“ بو ةريكصلا كلن ةدابعب هموق رماو ةيخصلا هذه ىف لخد

 هتيظعو ًاتيب اهل تّنَبو ًاتوغاط تاللا فيقت فختاف# سانلا 'ناملكي ناناطيش
 معلص :دللا لوستر تعب :ىيقك تايصلتلا؟انياوا ظعبزم اقضي, ز توبا د دامو

 ةراسنم تيدا مولا --- هامدهيف ةبعتت نب ةريبغمو برح ىبأ ن انيق بأ

 ىلع ايتو صاعلا نب ورجل ناك ميك طمرلا ميك اهبو «فياطلا دجسم

 كئلملا دبع نب ناسميلس محا املف غرد ةبشخ لك ىرش ةبشخ“فلا فلا
 قولا مخ نا الول هلثم دحال تيار ام لاق آر املخ هيلا رظني نأ بحا

 ننجح هطسو ىف عيج هبهبز ناكو بيبولا مالطسم ليف قرع سبل اولاق دطسو

 دبع هيف سبح ىذلا سبل وهو ٌمرع نجس اهبو ءةرح هنط ديعب نم ةآرف

 اميس ةعيشلا اميس هب نوكربتيو سانلا هروزي ةيفنلل نبا لمح ريبزلا ىب هللا
 رببزلا ى دآ بتطاخ جك لاق فاق لا

 مرع نجس ىف سوبخل كياعلا لب ىياع كلنا تيفال نم ربك

 ماظ ريغ هنأ ملعي سانلا نم انم نم فيخاب ميشا !قيعب ولية

 مراسم نيتفافو لالخ كاكتسضو+ نسخ ىصباونيغطمفللا» قفا قوم
 ب فاول هللا ىف ىقتتي الو :ةسلالتتضممب قاسم فيش ةل وه“ قل

 مزال ةبرضتب ىولبلا ةّدش“الو هلال قابنب اًسشيندلا ةين انف
 ةيلافم هرمأ لوأ ناك لاجسرلا لوصف نم ئفقثلا فسوي نب ٍياَجعا اهيلا بسنيو
 لاق !مرطاش انكضف ناكو ناورم نب كلل دبع ريزو مهعن نب ناميلس :بقاسشول

 عنهم ًنسخش كيرا ماوقا ىتم فلخاي تلخرت اذا ىلل هريزول كلملا دبع
 ةغيلخل نأ مايالا ضعب ىف ىارف كلذل ٍباَجا ريزولا راتخاف فّلختلا نح سانلا
 ا اوعنتمان ليحرلاب ©ماف رب ريزولا باصتا نم. موق هنع فلشتو لحر دق

 دبع ىلا ربخل ىهتناف ريزولا لحر ىف اهمرضأو رانلا اجلا لخاف هتخاو» هما

 لاقف كرما اوفلاخ هنال لاقف ريزولا لحر تيقرحا رث لاقو اجا رضحاف ككلملا
 ول (كيلع امو الا لاف ى رخل ريغب كلذ تلعف ول ئيلع ام ياسجحلل
 امو همالح ا بجتاف كرما اذه دعب دحا فلاخ الو ككلذ نم هتضوع
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 هنا مهضعب لاقف ةقالعو داع الب ءاوهلا ىف هفوقوو منصلا !ذه رمأ ىف نولوقت

 بهذي نأ ًسصخش ناطلسلا رماف رظنلا نع ةقالعلا تيفخاو ةقالعب قلع

 لاقو ؟ىنن صرسلا عنم امو لعفف هلفساو هالعأاو منصلا لوح هب روديو رب هيلا
 نيدلل نم منصلاو سيطاسنغملا رجح نم ةبقلا نأ ىظا ىلا ىيرضامل ضعب

 تناول نم نيوطاسييلا زق داكمتا: ارو دتعنص. قيقدت ى غلب عناصلاو
 هقفاوف طسؤلا ىف منصلا فقوف رخالا بنالمل ىلع بناج ةوق ديزي ال ثيحك

 رهظيل ةّبقلا سار نم نيرجحح عفرب ل نذنا ناطلسلل لاقف نورخآ هفلاخو موق
 لؤي ملف بناولل دحا ىلا لامو منصلا بوعا نيرجح عفر املف هل نذاف كلذ

 © ضرالا ىلع عقو ىنح لوني منصلاو راجحالا عفرب

 فانصأ در وهو ىفنصلا دوعلا هيلا بسني نيصلا وا دنهلاب عضوم فنص

 ©ريسي قرف الا بطخمل نيبو هنيب سيل دوعلا

 قابدإلا ف اج 6 اهلمال ىنسلا ةيحانب ةبيرق دنهلا ضراب ةنيدمروهيص

 قضومو ةوراصنو ,نوملشم و ديحنهلاو اكرتلا نم نيدلوتم مهنولآ ةحالم او
 تيب اهب «ىروميصلا دوعلا اهيلاأ بسنيو كرتلا تاراجم' اهيلا رخو سوو

 ماسنصا اهيفو ةندس اهلو مدنع ةميظع ةبقع سار ىلع لكيض ومو روميصلا

 تيبو سيانكو عيبو دجاسم ةنيدملا ىفو اينويظعي قذاجبلاو سزوريفلا نم
 ضيبلا الو كميلا الو محللا نولكاب الو ناويلل نوكحذي ال اعرافكو رانلا
 هلك ىكلذب ربخا ءهغنا فنجح تام ام نود ةكطنلاو ةيدرتملا لكإب نم مهيفو

 رسبخاو دالبلا راد احابس ناك هناو نادلبلا بياجت بحاص ليليم نب رعسم

 © اهبياجكب
 ةبيط اضسرف رشع انثا ةكم نبيبو اهنيب داو فرط ىلع ةديلب فياطلا
 قالو فئاطلا تلخد ىيمصالا لاق هانشلا ىف اهب داما دمجج ار ةيلامش ءاوهلا

 بيطو اهونج اسفنا الا اًببس كلذل دجا رثو رورسلاب جبضني“ ىبلقو ر شب
 نم دربأ عضوم زاسجتأب سبلو ليذه لياب5 هنكسي تاور لبج اهب ءاهميسن

 راج عيمج ىف سيلو هب داما دمججو فياطلا اوه لادتعا !ذهلو لبجل اذه
 طوليا زج داو فياطلا ةنيدم قشيو ع ناورع ليج لا هب هامل كبح عضوم

 امسوب ترم أنآ عرصت رهطلاو' ميدالا اهبف عبدي ملأ عبادلا هايم اهمفو اهقشي

 هلثم-دالبلانم ةىش. ىف سيلا نادلبلاةرياس ىلا .ليخ اهجداوز اهتتكار :ىتن نم
 الام ىدعلا بنعلا نمو هكاوفلا رياسو زوملاو ليختلاو مورالا نم اهفانكا ىفو

 . 02.2 جحدصني
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 رق رودنمس قح ىلع ناستلم ةيحانب رهظي رث نوُكْبَج راهنا صعب هنم جرخب

 نأو اذج بذنع يبك رهن وهو دخلا قرش ركلا ىف عقي رق ةريصنملا ىلع

 لقأو انيمدحا رغصا كنسلا 8 مسام نأ ليقو رم: لين 8 ابك جسام ةبذ

 تطير" لطرالا جو ىلع عفوي :لايزللا بف ورسك سسلا يه ىرجو أ فاساف

 © لينلا ىلع رعم ضراب عرزي امك هيلع عرزمف

 هبلغت تبع ركلا ميت ىلع دنهلا دالب نم ةروهشم ةدلب ةانموس

 ىف افقاو منصلا ناكو ةانموس همسا منص هيف لكي اهبناجت نم ناك هجاوما

 ناكو هكسمم العا نم ةقالعب الو :هعلت ءاغسا نم خئاشباالا كييلبلا ؟قه.لطسلو

 ناك املسم بجتكت ءاوهلا ىف افقاو ةأر نم كنهلا دنع ًاميظع منصلا !ذه رما

 ىلع كيزي ام هدنع عينجج فوسخ ةليل لك هيلا نوجا دنهلا تناكو اراك وأ

 هيلا تعيتجا داسجالا تقراف اذا حاورالا نأ دنهلا معزنو ناسنا فلا ةيام

 ةدابع روذلو تنال ناو خسانتلا لما و امك ءاش نذ ىف 9 ايدول

 ا يو غيرتك اراوكيلا خريدوللا نولمك اوناكو هل رجلا

 ,.ف اتيام ةانموس نيبو هنيب هنويظعي دوت جلو ءةيرق فالأ ةرشع ىلع ديزي

 لج فلا هتندس تناكو تيبلا هب لسغيو موي لك ةانموس ىلا اهوام لمك
 ىلع نوصقريو نونغي ةما ةيامسمخو :دوفولا ةمدخو“؟ هتدابعل ةعقاربلا نم

 اًينبم ناكف تيبلا ماو منصلا فاقوأ نم غقازرأ ناك هالوه لكو .منصلا باب
 مدصلا ةبق تناكو صاصرلاب مفصللا ٍباسلا نم ةيراس نيسمخو تس ىلع

 اسهنزو بهذ ةلسلس هدنعو قئاغلا رهودل ليدانق نم ناك اهدوضو ةملظم
 سارجالا توصتف ةلسلسلا نكرح ليللا نم ةفياط تضم ايّلك نم اتيام

 نب دومح ةلودلا نيم ناطلسلا نأ ىح «مةدابعلل ةقاربلا نم ةفياط موقيف

 اًنعمط اهبيرختو ةانموس يف ىف اًعيلب ايعس ىس كنهلا دالب ازغ اذ نيكتكبس

 ةرشع تس ةنس ةدعقلا ىذ فصتنم اهيلأ لصوف مالسالا ف دنهلا لوخدل

 ةانموس ىلع نولخدي ىنهلا ناكو لاتقلا كشا اهيلع دونهلا لتاقف ةياعبراو

 دازو دانفلا مهبعوتسا ىتح اولتوقف لاتقلا ىلا نوجر رق نوعرضتيو نوكبيو
 رماو هرمأ دبجتلو منصلا كلذ ناطلسلا ىارف افلا نيسمخ ىلع ىلتقلا ددع

 ًاروتسو ةضفلاو بهذلا نم ةريتك امانصا اودجوف هتنارخ فخاو هبلس بهنب

 ىف ام ةميق ناكو دنهلا هامظع نم ميظع ثعب اهنم دحاو لك رهاوجلاب ةعصرم

 اذ ام هبادال ناطلسلا لاق رق رانيد فلا نيرشع نم رتكا مانصالا تويب
 02إ «.5 عقيو 5" © ه«.5 دوقولا تمدخو
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 رف اهلها نال تيجتأ اهو طول موق نادم ةيقب نم ىو مبرملا رجتاملاو ىرغصلا“

 :بيصاخ اهلغالو نادوسملا دودح لوا ىف ةروسم ريغ ةيقيرفاب ةنيدم ةليوز

 رمدقنوتاببرواب# فيج نمي ةينماس# كلج ريغ يمل .مدقلا راثأ ةفرعم ىب ةبيجت

 ثيح لخلا ديارج نم ةمزح اهيلع دشي ةباد ىلا دعي ةنيدملا سارتحا

 لوسخ رادو بكر مبصا اذاف ةنيدملا لوح هب رودي مث ضرالا هفعس لاني

 دبع ىنب كذو ءدجون امنيا هكردا ىنح هعبت اجراخ اوثا ىار نا ةنيدملا

 ةيدهملا اهامس ىرخا ةنيدم ةليوز بناج ىلا رصم ءافلخ كج ىديهملا دللا

 تناكو ةليوز ىف ةماعلا ىكساو ةيدهملاب هلعاو و نكسي ناك هس ةولغ امهنيب

 :ليوز راهنلاب نولخمحب اوناكف قنحاسم ةليوزدو ةيديمملاب ملاوماو غقنيكاكد

 ىف اذه ىف كتيعر نأ ىدهملل ليقف قهيلاعا ىلا ليللاب نوجرخو ةشيعملل

 قرفأ راسهنلابو لاوما نيبو نيب قرفأ ليللاب ىلال ةحار ىف انا نلت لاقف ءانع
 ©راهنلاو ليللاب مهتلياغ نماق هيلاعا نيبو مهنيب
 انك كنيهلاو كنسلا اولق ناتسج»“و نامركو دنهلا نيب ةيحان ننسلا

 لاق بهذلا تيب اهب < مع حون نب ماح ىب ىطقي ىب ريقوت دلو نم نيوخأ

 و اذه ىفو اهلوح ١ ملتيو ميلثلا انيس عقيب : ل يسارف ةعبرا :نوكي ءاركع

 افرسعا اذ ءارحصلا هذ-غو ير دنيهلا همظعن يف وخو بحااوللا كيصرت

 ناسنا هنم بخ ىتم ةيحانلا كلت لما نيقيو سوجملا ىبذ تشدرز ةآرسكصب

 ىف بنطاو سيلاطاطسرأ للا نكح هيا نعيبلا اذه لخد داليلا كلت جاف

 اسيلع ةبق نم بجتنت كئتيار ىلل وطسرأ هباسجاف تيبلا !ذه ةيق فصو

 نم كسب سنس ريف كفوف ةعوفرللا ةخيقلا هذه نم بجتنلا عدتو نويمدالا

 نع رماع نب هللا ادب نافع نب ابشع ةعبو ياه اهبل اذميبا راونأو كاست

 ا هضرع رهن وشو د رهن ينور اهووغ م كرنف نووي اورتح
 ىف عقيو برغم لا وح ًايجوتم بونلل ىلا ًأذخآ ىرشملا نم لبقي رثكا وأ ةلجد

 لبج رهظ نم جار نارهم رهن ىرخط مصالا لاق «ءدنسلا لغسأ سراف ركا

 5 ف ملوالأ
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 عوزسجم 55 يشيع و
 عيطمو عماس ىدنعو يسيلس

 نأ كيلاعصلا
 ربيخ كرضي ال قهنأو بجا اولاقو

 لاقو رشعي

 ىديلا هيك نم تدرمنع نأ قئريعل

 ئئاسنج لمضاو  تيكرذ هش بفيكف

 عورسبم اةايسمااسا عراك ةارو خطظيفحو مراسم 550 ناس

 ةوايجب رو اسس نسكت نعل ابحفل + لك دقو :عرتفل بير ىنفوخ

 ىدجو اةناديشباف ىلابغ 7 يطيب تبيح 11 دباذور

 هةهيحيلل ركز يع هللا ككناعأ ثرووا هلا كب ض6

 هنيب ىرجو اليل كانع لوغلا ىقل هنا اش طبات دلما راض عيضوم ا
 اوفرع ىح عيلغ اهضرعو ىللل ىلا اهسار لجو اهلنق ريخالا قو ةايزاخ اهنيبو

 علت لوقي وهو هنانج ةوقو هاج ةدش
52 

 ىوهنت لوغلا تيقل دق ىاف

 ىوفهان ئونح# هذيل تّدشنف نيف

 ![ديور اهل تلقف دع تلاقف

 ناطباحر دنع تيفال ام

 ناحكصعع ةفيكصلا بهسب

 ناكم ىل ىلخن رفس اخا

 رمسسجاكلو نيديلل اسعيربص

 نانلل تبت ىذا ىكناكم

 ىاتا اذ ام ًمححسصم رظنأل اهيدل ايكتم ٌكفنا ملف
 ناسللا :ئرعسلم زها نيازكك؛ :نيسبف از قاسمي ةذأ
 © ناسنش وا ءابع نم بوتو بسلك ةاروسو يدض# اقاسسو

 رَعْرو ةئتنملا ةريجلا فرط ىف ماسيا ةثلث سدقملا تيب نبيو اهنيب ةيرق رغز
 5 ىف فو اسهمداب تيميف ةةيرقلا هذيب تلون مالسلا هيلع طول نتنب مسأ

 ىف دابولا عب مدعبو طولا تبعا امام اهم عقب مانثن قات ملكو -

 انسب رخآ يف روغت اهنا ركذ هلا نيغلا قو رغز : نيع اهب ءهلج ىنفيف ماوعالا
 مغر ىراشبلا لاق ةساسنمل نيدح-: ىف اهكذ 5 ةعاسلا طارشا» نم اهروغو
 51 اسهب هدجك هئاف ايبا لحريلف توما د بلع ىظبا نك ءابرغلل خلان

 انه ابونا لا مريخ :انفواومو نيج اهوام ظالغ نادوس اهلهاو دصرلاب
 ] © يبشغأ, 5 قحأ 5) «.ظ.ع ختداح 9 » طارتشا
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 اوسقتساو ساسنلا برشف قعاوصلا سكك نس عمي ام هاملا نم ىرخاف
 ىداولا اذهب ّنعمديل مكنم دحا ىقب وأ متيقب نمل معلص لافف ماتجاح
 © معلص لاق امك مو اباموإ هيبناو نب امييعضلا بح

 خير ف ىرخاطصالا لاق ماشلاو ةنيدلملا نيب ىرقلا ىداوب دومت رايد مر أ

 ىلاعت هللا لاق ىبيذلا دومت لزانم تناك اهب لابج نيب موي ىلع ىرقلا ىداو نم

 لابج ىف انتويب لثم ًاتويب اهتيار لاق نيعراف ًاتويب لابإل نم نوتحكاتو متيف
 اسهطسوت !ذاذ ةلصتم اهنظ دعب نم ىاآرلا اهآر اذا لابج قو ثلاثالا ىهسن

 اهيلاوحو فياطلا اهنم ةعطق ّلكب فوطي اهسفنب ةدرفنم" اهنم ةعطق لك ىأر
 نيبو موقلا نيب اهبرش ناك لا. دومت ريب اهب ءاهتورذ ىقتري داكي ال لمر
 هباختا ىراو” دومث لزانم ىلع ىنأ كوبت ىلا معلص دللا لوسر راس انو ةقانلا
 مع لاقو لبذل ىف ليصفلا ىقتلم متاراو ءاملا درن هنم ةقانلا تناك ىذلا غلا

 امو هنم ًآانطرتي لو اهسام. نم نبرشي الو ةيرقلا مكدحا ولجيي# 2 ةباضقمال

 عسم آلا حا ةليللا ير ماب ندير نانو جبار وفطلط_ نيب دي زو

 اب اهدحأ جوخ ةدعاس ىنب نم نيلجر لا كلذ سانلا لعفف مدبحاص

 جوخ ىذلاو نونج هباصأ هنجاخ جاخ ىذلاف هنجاح ءاضقل رخالاو هل ريعب

 نأ مكونا لا لاقف معلص هللا لوسر امهب ربخاذ ميرلا هتلمتحا ريعبلا بلطل
 هنلينحا ىذلا 8 ىفشف نونج هباصأ نمل اعدف هبحاص الأ لحأ جرت

 ساسسنسلا جبصاف ءةنيدلا ىلا هدوع كعب مع هللا لوسر ىلآ ىبيط هندعاف جيرلا

 ' ةاباصس لسرافا ىلاعت هللا انحف معلص هللا لوسر ىلا وكشف ماعم ءام الو رجع
 8 سانلا ىور ىنح ترطماف

 ىو ةيطخل حامرلا اهيلا بسنت َرِجحَق طخ اسهل لاقي نميلإب ةيرق طخ
 اهب نقلا دنهلا دالب نم اهبلا ليك افيقتنتو ةبالصو ةفخ عاونا ىسحا

 8 فيقثتلا نيك اهنوفقتي
 ليخاو عراوم تاذ ماشلا دارأ نأ ةنيدملا نم ا ةينامت ىلع نيصح بيخ

 اوصزي دوهي اهلما ناكو اهلها ىبَل قراغي الو ىبلل ةرتكب ةفوصوم ىو ةريثك
 70 يدع لاعبا هع مخ يسد سابا

 عوسلو ىسلل نأ هيف ىنعملاو أريشعت كيلذ ىمديو رييخ ىك هرضي ال تأرم
 أودصق هب --- ىنكيبلاعصلا ورع نأ ىدع نب مّتيِهلا ىكحو «راج ىلاو سانلاب

 ةورع ىو ربيخ هايو نم ًافوخ اورشع اسهباب ىلا اولصو املف اهب نوراتني ربيخ
 3 »2 هك فتم ب : 5 ىورأو 3 627 نحدي 3 »6 لسرأ
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 قالا, كمي! انام طيبللا فاحش دي د ببش هل نلاقو هْنقَسو ءام وأ نبلب ةي ةيراج- هيلا

 لوغب اشنان دنع

 هك دق دللأ هدأز برأ ىابأ نكا رثو كنه بح نم اَنَ ٌبحأ

 ادنع هب تيار ىلأ مه في نينانف :ةفبا ٌرظنا انضنعق ىورأ

 اهبو «بيصن رعش ببسب ًاريخ تباصاو ةيراذل تبطخو رعشلا اذه عاش

 ريغ تبني الو هيفتري لدحا داكي ال ةكم برق ليكم دالب ىف موسي لبج
 لفهاو ةارسلا لابج ىف ركسلا بصق دسفن دورق هيلا ىوات طحوشلاو عبنلا

 نال اييعند مينكم ال ةبيطع ةدشو ءالب ىف دورقلا كلت نم ةارسلا لابج

 نأ ليق موسي سار نع اهطح نم ملعا هللا لاثمالا قو «لانت ال اهنكاسم

20010101101111 
 هسفنل اهكذي جارلا نا هل ليقف لوو هنع اهقيرغتو اهكذب حاولا رماو لبذل

 ةيرب ىف نييع راض نيع اسهبو « موسي سار نع اهطح نم مملعأ هللا لاقف

 0 يب ومو عسسل نير ووو ايام اجا
 قسيرطلا الصف معلص ىنلا ىلإ اولبقا نميلا نم ًاموق نأ ىلصوملا قاس

 ناكو هل ريعب ىلع بكار لبقا ذا ةايلمل نم اوسياو ام اودجج مث انلث' -

 قتفاد انهصيارف«نم نضايبلا ناو: ههه ةعيوشلا, ىلا اتاريانلو

 ىماط اهضمرع ّلظلا اهيلع هىفي جراض دنع هلا. نيعلا تسميت .
 اذه بذك ام هللاو لق سيفلا هما اولاق رعشلا اذه لياق نم بكاأرلا لاقف

 ىغب ّلظلاو ضمرعلا هيلعو بذع ةام اذاف بكر ىلع اون هيلا راسثاو سراض

 انابحا هللا ٍلوسر اب اولاق هللأ لوسر اونا املف اوفتكا ام اولجو ماير اوبرشف هيلع

 لسجر كاذ معلص هللا لوسر لاقف اودشناو سيقلا ءرما رعش نم نيتيبب دللا
 اعجب وااو عدا تيوتا ا ةنييدمم ايندلا ىف ررحنم

 !وء مسا ققشملا ققشملا“ نيعايعبو هابل أذل دارعشلا اوم هعمو ةمايقلا

 هع لوسر لاقف ةتلث وأ نييبكارلا ىوريب ةام هنم. جوخ لانو. هي .ناكو نانجعأب
 هقبسف هيتان ىتح اميش هنم نيقتسي الف ديلا ةليللا انقبس نم كوبت وزغ ىف

 للا لاس بويكا وق رب امن مع ىبنلا هاتا املف هيف ام اوقتسان نيقفانملا نم رفن

 م ديبصي لدي لولا تس هدي عضوف لزذ رث اًميش هنم اوقتست نا مكن
 مير وعدي نأ ءاش ا دو ةكرابلا هديب هكسمو هب هكاضنف ءاملأ نم هدب

0 

 ' © مايأ هلك د هه (عققسملا, © رقسملا
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 مك نم ٌىسلا ىلع ىعرقتل

 ذا ةليجب نم ىناجت اهيف توج

 مهعارس قب اورغاث !اودانت ام

 :قفاشب ىورالا نم دذوبح ىذ وأ

 !قالسخا ضعب ىنم نمكذت اذا

 قاقر | خوزتسلا مز وسل موسفلا تسعشذر

 قأر رسب نسب ورم ىدل نيتليعلاب

 ةءافخ ىلإ نيود حانج و

 1 نجع كدت د فشخ مأو
 : اى:

 اوبا :ئتلس اوذخاي انبلو توج ىح
 قار اقزام روهش ىف يو همن ع 8 مرسلا آنا و 00 ةلقو

 ةاادا لستم. اهليللاا بم اوسبعل دقو ىبحص اسهتلق ترداب

 فاو دمج نب يمقن ع د صو اع

 ةينلايبف اع نافل ةيداع قابس

 ماس دعبلا نم ىري ةيدواو باعش وذ فينم لبج ومو ىو 4 00
 وو هب ميقم ةيفنللا نبأ كم ع نأ ةبيقايشفللا معز ةريثتك راجشاو هايم بو

 غاي “و ناسيرجج نانتخاضن ن بع هدنعو هناظفحك رفو دسأ ىدب نيب ىح

 ىديملا وهو اررج تيلم اسمك ًالدع صرالا الج ةبيغلا دعب دوعيو لسعو
 ىلع هيلقو* ناورم نب كللا دبع ىلع هجورخ ارديببافلا اذهب بقوع امناو رلكتنلا

 تايبا ىف لوقيو بهذملا اذه ىلع ىريجل ىبيسلا ناكو ةيواعم نب كيود

 ءاماقملا لبإل كلذب تبلطا ىسفن كتدف ىصولل لق الا "

 لاق ةارسسلا لبج اهبو «دالبلا ىلا لمكو نسملا رجح عطقي ىوضر لبج نمو
 دادتمالاو ضرعلاو ٍلوطلا ةميظع كو نميلاو ةماهت نيب ةزجاح اهنا ىمزامل
 رعاشلا لاق اذعلو

 + تّدغل ثيقس ام ةارسلا لابج اوقس ولو نغت ال !ولاقو وقس
 مق ةليجع رث ليذه اهلوا تاورسلا لهأ سانلا مصفا ءالعلا نبأ وريعوبا لاق

 ةيدوا اهلفسابو راجشالاو راهنالاو نويعلاو لعالا ةريثك اهناو ةَدونَش دزا دزالا
 ركسلا بصقو باسنعالا اهيفو ظرقلا تبنت لابلل هذه لكو ركلا ىلا بصنت

 لبج وهو انق لبج اهبو «دالبلا رياس ىلا هنم ليك ماربلا ندعم هيفو لكتالاو

 رعاشلا لق روهشم انق ةبحاص ظحو ةراَرَق نم ةرمونب هناّكس ديماش ميظع
 رعاش رعش نم هب انه تخاك

 “> ةفانيقأ تاويل دس الايبطدع

 ريتك اريخ ةربب كديدحص أ

 * © ةنانكحك 95) هنهنع ىلا هلنقو
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 ار ابو ىَقْنَشلاو قارب نب ورصو امش طبات نا كاذو ةبيجت ةليح
 ءام لع أودعقو م ةناعس نم امالغ رشع ناس ردتباف ليج عب هب ترديف خايجإ

 اذه ةللق ىلا اوعجرف هيبحاص رواشف ةبلطل موقلا جورخ أر ئ طبأت رخناو جل
 , مويلأ ناك املف اوخرصنيو موقلا رجحاصي ىتح اوماقاو ر هعيش قهاش هنأو لبلل

 اف موجلا اذه انبلا امهل لاقف اشطع انكلع الاو انب نر او اش طبات الق تلاثلا

 املف اطبعا لق ةيقب انيفو انب نرخ انكله هل القو ايبا ماقم مويلا كعب موقلل

 دصرلا بولق بيجو سئئوأل ىلا هيبحاصل لاقو ارث طبات ىغصا ءاملا نم اوبرق
 اب در نلكو اًباجو ناك امو بجو ام الك لاق طبات اب كبلق بيجو الق ءاملا ىلع

 هاسملا ىلع ام لاقف ادحا ري مثو ردصو دروف انيلا دعو عضوملا ضقنتساو ورم

 ضقنتساو ىرفنش اب .در لاق ث بولطم ريغ كنلكو ىلب ارش طبات لاقف دحا

 لق [دسحا ءاسملا ىلع تيار ام لاقو ردصو برثشو ئرفنشلا دروف دعو عضوملا
 ميفنلخ نم نوكن ىنح ىرفنش اب ,رتبدفلا صون + موقلا ديري ام ىلب ارش طبات

 ورمع اي مهلحباف ميديا ىف نوكاو انهم درا قاف غازخ ب هفلو دكتور 3 هايف
 اب ردباف ىنع اودعبو كوذخايل كيلع اودتشا اذان كيف اوعمطي"“ ىنح

 امش طبات دروو انك ثيح ديدلل لبج ةّلق انحعومو ىع لح ىرفنش

 ةليجب اب ارش طبات لاف هقاثو اوّدشو هوذخأو موقلا هيلع بثوف ءاسملا برشو

 ىلع اهليمجو مثقف ىتف قارب - موصل محا
 ىلع ركعم نوكنو مكفلاتكأ نىك لثقلا نم انونموتو ءادفلا رسأ انورسات ن
 ومماع نقف ور نبأ اولاق برعلا ءابحأ نيب مكمرك نم اذه رشنبو هب

 اصف ليللا ىف وربع فرشا ىتح ثبلي ملف لالللا هفلخو ًامظلا هرخآ دق ىم
 نزحت توق: دكسفنا عض لفحن# نإ كل ل دوجب كنا وزيع اياز طبة
 تق كد رز ةللفف يفلت َبَجَأ نأ نود امأ ورم لاق ءادفلاب كيلع نوني

 هلو ىسلا ىلع هل رصب ال هناف لجرلا مكنود ةليجع اب ارش طبات لاقف ثعبني
 جو ةدعبأ ىنح. هسفن ىع ورم عمطاف هرثا ىف اودعف ايش معطي رث تلت

 راسعش ىو طاعي طاعي ناكصيو ناودعي اجرخو أو ارش طبات لحو ىرفنشلا
 هلق ىلع اوعيتجاو عراسسصبأ تافو أوُلَع و رمتسأ اسك هنأ ورح عمق أو أش طبات

 ةودعلا كلت ىف ارش طبات لاقف موق ىلا اوداع مث اوك لبذل
 رسط لاوسفالا ىلسع ٌفيط ٌرمو قارسباو" # نم كسليل لوط اب
 اس ىلع راس نم كلذب ببحأ# اًيفنتخ بابذلو نيالا ىلع ىرسَفا

 ا هز «.5 قاريأو ) «.5 ىرسي 9) 5 تيبحأ
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 مدل تدارا اذا برعلا تناكو اوثدحا هلا تراسعشا نودشاسننيو مايالا نم
 :هيرئاع هيفا نوليفت اهنا ىوس: ىلا. لقتنت رق لاوش ريش طاكع قوسي :كنطماقا

 برعلاو ميدل ىلا هيف ميقتف راجنا ىذ ىوس ىلإ لقتنت رث ةدعقلا ىذ نم اموي
 ءاوعمس امو اوار ام مهموقل اوركذ ماموق ىلا اوعجر اذاف مساوملا هفع ىف اوعمننجا
 مكب مهل لاقف معلص هللا لوسر ىلع اومدق دابا دفو نأ هضر سابع نبا نع

 ام معلص لاقف كله اولاق لعف ام لاق هفرعن انلك اولق ةدعاس نب سق فرعي

 اهيبا لوقيو سانلا بطخب وهو قروأ لج ىلع مارمل رهشلا ف طاكعب هاسنا

 هاهسلا ىف نأ تآ تآ وه ام لكو تاك“"تام" نمو تام“ نشاع نم اوعو اوعمدا نسانلا

 قه اننيد هلل ع نزلا اينول» لد اهلي رزلاروديو تكياخ قب وغلا :نودجفو رو تيواصع ارب

 ماقملاب اوضرأ نوعجري الف نوبهختي سانلا ىرأ ىلام اذع مكنيد نم ىضرأ
 لوسر اب هظفحا انا ركب وبا لاقف درعش ىوري مكيا ماق رث اومانف اوكرت ما اوماقاف
 دشناث تاه لاقف هللأ

 رياصب انل نورفلا نم نيبلوالا نيبهاذلا ىف

 رداصم اهل سيل توملل دراوم تيار ا

 رغاصالاو وباكالا ىصضمن اهوحك ىسموش تيأرو

 ريياص موقلا راص ثيح ةلاحص ال ىلا تنقيا
 هءرباغ نيقابلا نم ىقبي الو ىضاللأ عجري 2

 ىنأ اسف هللا محر لاقف معلص ىنلا ىداي نيب سفر ىذ هثط ه, سابع ىبا لاق

 ظاكع قوسب ىأار هنأ فيقت نم لجر ىكدكح ءةدحاو ذمأ ىإب ٠ نأ وجرال

 نم مكيف له سانلا اهيا لوقي وهو ةاش مجح ىف ريعب ىلع ةماقلا ريصق الجر

 رابص هلا ىلا اهيذويف رابو ضرأ ىلا اهب قلطني ةقان نيعستو اًعست انل وسي
 دع ئكلذ ىار املف هريعبو همالك نمو هنم نوبجكتيو هيلع سانلا عمتجاف لاق

 لعمال رثكيو ءاننيعأ نع باغ نأ ىلا هيلأ رظنن نكاو ءاوهلا ىف عفتراو هريعب
 هادوسلا مهجازم ىلع بلغيف مهطالخا قرت ةرارخمل طرغل ماذخلل راج
 © كلذ افك هللا ناف ةكم لهأ ىوس

 (ليقظانعلا رجس اهنا لبق للا: رجش ىفو مب ةببجع راجيا انهو
 رجش لح“الاو ىراذعلا عباصا هبشت دارج ةليوط ةرمث اهلو منعلاو زاجأا ريغ
 وهملاو لاضلاو رثرلاو رصمب ناسلبلا رجش وه اولاق ماشبلاو لبهتللاو كيواسملا
 اما ديد لبج ىمسيو ةليج رايد قومو ديد لبج اهبو «علسلاو

2 

 مرسيهيلع لانحاف مش طبات كبك ترمس ءديرشأ ندعم نال وأ هرج خبدلصل
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 محب نبدي 2 كولم ادعو ان بتك ناكمو ىرش اهبو اهيف لخاد بيكدنوسو

 اسهبو ؟ةبيجكلا هايشالا اهنم بلجو طعالش" ىمسي اهدنع ركلاو ضعبل

 انربتك ةريوج لمن اول ب جرو يميل نبا دج ع

 ةريخأ

 راسجحش او لايبجو ناحمو ىرق اهب خعسأو ةرماع 5 ف ردزج عاجشلا ذم نجح

 ساسنلا ناكو عيشاوم كفلتي ميظع عاصحش اهيف رهظ ةيلاع راوسا اهنادلبلو

 نم اسييرق امهنوبصني ةفيظو نيروت موي لك هل اولعجغ هديدلش ةدش ىف هنم

 راسنلاو فطاسخل ىربلك نادقت هانيعو دوسالا باكسلاك ليقي وهو هعضوم

 ديعق كلذ اولعفي م ناو هناتحم ىلأ عجربو نيروتلا علييف هيف نم جوخ

 : أ 1 فه 6 ىكشف هللا ءاش ام لقا ىتاوملاو 7 نم 0 ل

 6 هوأف يب فلا 0 هنوحجا8 سلتا و ا ايل

 !ذاخ تكا سلا ادت ضيببأ أر أرصق اهيف ن 9 نم دينمو 5-5 هرملفلا 9

 ل. لذ اهيلار اس 4 ا 9 نأ 0 ا 5 تك اهيف انك

 بيكاوملا كب عاضعب ردايف عماسجأ 86-5 مونلا 0 عقوف هعاستأب رصقلا

 انسكوف ا نينو قل يف ا ذل 0 ا نم ةجراخ مهيايناو بالللا

 مسام نوجرخلا ءالوهو ىلايصلا رولبلا نم ىنيم رصق وه أناف اعظايس روت ىأرف

 هيبه ليفي نم نأ خفرعو ىدنهيلا فوسليفلا مارهب ةعنت هيلع لوز لأ دأر اف

 اد رعلاو ءالوه هب رفظيف ب ورك عيلتسي 2 ىشغلاو مونلا هيلع عقب رصقلا

 © هيياج ص 2

 ةيلعاإلل ىف قاوسأ اهب برعلل ماقتن تناك ىمذ الو كرشم اهنطوتسي ال ىاعت
 رهمهل ناك امو مهدابأ كتقانيم م نوركذيو تنور .تافنن مهليابق اهب .: اهب عمنجاف مدبب لك

 2 2 طالسو 0 طمالس
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 ضعب ىكحو مهيف هل داويف لفنرقلاو ةعاضبلا كرتق ةدايزلا مدا بلط نأو

 كارثالا هوجوك مههوجو ًادرم ًاموق اهييف ىلوف ةريزدل هذه دكعص هنا راجتلا

 راجنلا ن 50 هريعب نوع اوباغف ءاسنلا قىز ىلع م و مهلو ذم رسما مهناذأو

 جرا ملف لحاسلا و نونو بنو 5 نودددوناب أوماقأ كلذ كعب

 اذا ناويلمل اذهو ناطرسلا هبشي ًاناويح نولكابو اسهقرو نوسبليو اهنرمث

 كيمسلا نولكايو لاحالا ف: لخدي روهشم وهو !دلص ارح راص ربلا ىلأ نورخلا

 بيشي الو مرهي ال اسبطر هلكا نم لفنرفلا !ذهو لفنرقلاو ليجراسنلاو زوملاو

 اذن »بعدت

 مرودص ىلع مههوجو رقش موق اسهيف دنهلا رك ىف ةريرج ةغباج ذم نجح

 ©ركسلا بصقو زوملاو ليجرانلاو دوعلا اهبو هنم وندلا

 اهنم بلجج ندع ىزاوي ىرقو ندم اهيف ةميظع ةريزج ىرطقس ةربرج
 ناكو ةريزدل هذه ىف الا دجوت ال ةبحش غمصف ربصلا اما ىيوخالا مدو ربصلا

 ربصلا اذه لجال ةريزلمل هذه رما ىف هيصوي ردنكسالا بنك سيلاطاطسرا

 نب اسعبج ردنكسالا لسراف تاجرايالا ىف اميس ةريثتك عفانم هيف ىذلا

 تام املف اهونكسو كنهلا نم اهيف ناك نم اوبلغف ةريزلل هذه ىلا نيينانوملا

 لسن و تقولا !ذه ىلا رصنتلا ىلع اوقبو !ورصننت مع يسملا رهظو ردنكسالا

 نوظفح نيينانويلا لسن نم موق ملعا هللاو ايندلا ىف سيلو نيينانويلا ءايلل

 نينامت وحن ةريزدل هذه لوطو مريخ اهيف نويلخادي الو كيالوأ ربغ ميباسنا

 © ىراصن لتاقم فالا ةرشع اهيفو اخسرف

 لينسلاو لدنصلا ايهنم بلع دنهلا رك ىف ةريزرج طمالسلا ذرب د

 يبيح ياعم نإ حسم اا رافع لول قاس اورو اورلاو دوضمر انو وضادللاو
 طقست رث اصم اهرامث صو اهراجشا ةكمدلا دعصن ريو هذه راجشا

 هديب نأ بيأرغلا خف بحاص ىكحو ءاهنوذخاي سانلا ىتايف نأركسلا

 تاسئاشرلا نم ىقبي اخ اهبرقب ةبقث ىف لزنيو اهنم هامل روفي ةراوف انيع ةريزلل

 © دوسا !مح ريصي ليللا ىف ناك امو ضيبا

 59 6.0 جرخ
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 رجلا بكارك ىلوالا ةرملا ىف ةيصاخل كلت نأ ناجن كيوملا وبا ىيدلا ماسح

 نم :ىش نوكي ال كلذ دعبو نايشغلاو راودلا هاسنغي ىلوالا ةرملا ىف ةنان

 رضحاف رايدلا ىلتنب ءارمالا ضعب دنع ترضح ديوللا وبا ريمالا لاقو «كلذ

 كيعخاشو خفتنا ىدنع !دعاق ناك نم هجو تيارف دوع اهيلح ةرمج# اندنع

 عجرف اهتيبتم ةرمجملا ةلازاب ىوثملا ما رماذ عوهتو لال هيلع ريغتو هانيع
 !ذدحك ةفص ىلع كنم تيار ىلذ كيد ئذلا ام هل تلق هلاح ىلا ىحاص

 نم اذه نا ىوتنلا مأ انربخاف ىخم تيار ام لثم كنم تيار اضيا انأو ىل لاقف

 © ًابيجت ايش مكيرا# تدرأ انأو و و !ذع ةيضاخ

 ايهفصن فرشم لبج سار ىلع اًدذج ةنيصح دنهلا ضراب ةنيدم لجاج
 دالب نم ؟ىن ردنكسالا ىلع عنتما ام اولا ربلا ىلع اهفصنو رججلا ىلع

 نم اهلك ةنيدللا هذه لما لهلبملا نب رعسم لاق ءةنيدملا هذه الا دنهلا

 موجلا ملعب ةفرعمو باسحو دصر تيب هلو دسالا بلق نومظعي بكاوللا

 هب اولاز امو هيلا هنت اوفرص ثداح ثودح اودارأ اذا هعابطأ ىف ولا ليعو :

 اهيف اياده ةرساكالا ضعب ىلا ثعب ةكولم ضعب نأ ىح ءثدح ىنح

 الق امتنا نم ليق لجر قوحنص لك ىف ناك اوكف املف نالفقم ناقودنص

 ناك اذا الاقف كلذ اوركنتساف نوكيف هيلا انت انفرص اًنيش اندرأ اذأ ىمكأ

 د اولاقف توميخ هبلا انت# فرصق نكتف فيسلاب عفدني ال ودع كلملل

 اهودجوف امهيلا اوداع رث اوقلغان بابلا انيلع اوقلغأ الاق اكتوم ىلا اين افرصا

 اةرسسحاش ةنيدملا هذهبو عيد اسمهلوق نأ املج كيف 39 اومدنخ ىنوم

 ناوي نوكذي ال خنيدملا هذه لغاو عدول كلام ال حج رجكاش ىو ىنيصرادلا

 ةييطيسلا] ملا ةلوكامو كسلا نولكاب ل

 اهناّكس هيقفلا نبا لاق مناؤلا ريازج نم بيرق ةريرج لبيب طر + زيبرا
 لابج اهبو ندكرللا اهبو نييناوملا بانذاك ©روعيشو ةقرطملا ع تا قموجو موق

 نأ نولوقي نايل ةجتوملا ح ايصلاو فدلاو لبطلا توص ليللاب اهنم عمد

 ١ يق م ١ كلذو بلجج اهنمو لفنرقلا اهبو ءيرخ اهنمو اهيف لاجدلا
 مهبكارم ىلا نودوعيو لحاسلا ىلع عتعتماو ععياضب نوعضيو اهيلع نولوني

 قرم ءئن لك بناج ىلا نودحف مهنعتمأ ىلا اويهذ اوكاصأ اذاف ا نوتبليو ١

 اوذخا ناو ةعاسمتلا كرتو هذخا هيضر ناف لفنرقلا نم اسسيش ةعاصبلا
 هناكم ىلا اهدحا اوذر ىنح رهسلا ىلع مهبكارم رحقت مف لفنرقلاو ةعاضبلا

 م) ى.5 مكيورأ ) © مهعيابط 7) 5 ليباطرب
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 لوسر لاقف انمالك نوعمسي له دللا ٍلوسر اي ليقف اقح مكبر دعو ام متدجو
 در ىلع نوردقي ال مانا الأ عهنم عمماب متسل هديب ىسفن ىذلاو معلص هللا

 © باوك

 رادقم ىرخا نم دنهللو هتاسهج ىدحا نم نيصلل ةمخاتم دالب تبن

 اهثاوه ىف ةبيجت صاوخ اهلو ةريثك تاراعو ندم اهب رهش ةريسم اهتفاسم
 ىو اهراباو اهرامثو اهراهنا بياجت ىصحت الو اهلبجو اهلهس نم اهضراو اهءامو
 لازيب الف رورسلاو حرفلا اهلا ىلع بلاغلا اذهلف مدلا ةعيبط اهب ىوقت دالب

 خيش اهب ىري داكي الو نزلو ثلا هل ضرعي ال احرف اكحاض اهب ناسنالا

 ىوبب اخ ماع ع نابشلاو لوهللاو خويشلا يف, بوطلا لب :بيك زوجت وا نيزح

 ئلع تعبت ةيكرأو دهاشبو عبط داقر اهلا ىفو اضيا ههعاهب هجو ىف كلذ

 هلها لخدي ال تام ول مثدحا نأ ىنح صفرلا عاوناو عالمل لاعتسا ةرثك

 هب رفطظ نم ليلق ايندلا ىف ىذلا رجالا تيربللا ندعم اهبو ؟ نزح ريثك

 كيويك اماف سفن (نقبيضي دبا رم نم لبج وهو مسلا لبج اهبو «هدارمب رفظ دقف

 نابان اهل نأ الا اندالب ءابظ ةروص ىف اهناو كسملا ءابظ اهبو ءهناسل لقتي وأ

 كسملا .عاونا ىسحا تبث هابظ كسم نلو كسم اهترسو ريزانخل تابانك
 لازسغلا هيمرت ىنح كسملل نوضرعتي ال تبت لعاو لبنسلا ىعرت اهءابط نال

 لاوغلا فخات يارخل كلذ من !ذاف جارشل لثم. اهترس ب مدلا عمتج؟ هنأ كلذو

 لازغلاو اهنم رجفني "55 اهتم دي فكس, !نابحب امج تأ !ذاف :كللا هبش

 كلذ ىلع تعفوو ةرسلا نم اهّلك ةّداملا بصنت ىنح ككف ةذل كلذي لجأ

 رص فلا هذاا كانا دعلزل ءاذاذ لهي صرتي عبتاب عنيت لفاوبوتلا
 كلذ ناو هجاضن غولبل ك نكسلبا عاونأ ىسجحأ اهناف جفاونلا اهوعدواو اهوذخا

 كسملا ةراذ اهبو ءراجتلا ديب هنم عقي ام لق هب نوداهتي عاكولم دنع نوكي

 ايهرصذ نحو دلا+اسيهيف تو اهقيبتوءادش اهترس كشنتو داصنت ةبيود كو

 انكيموم ريصيف اهيف مدلا ديجيف امإيأ ريعشلا طسو ىف اهونفديو اهترس أوروقو

 ىف اضيأو اهزعاو كسملا عاونأ نسحا ىو ةكارلا نان ناك ام دعب ًايكذ

 هدب عفتني 2ىت ايهنرس نم لصح الو كسملا حجار اهل دوس ناذرج مانومب

 نم رسي# نم موق اهبو مالسلا هيلع سون ىب ثفإب لسن نم كرت تبذ لاو

 © ةعبابتلا نمز ىف اهيلأ لج نم لسن
 رظنو راسنلا ىلع ىقلا اذا رجح اهلابج ىف راهدنق لامعا نم ةيحان نابانكت

 رسيمالا ل ىح < ناك ام فعض ريصي ىنح هندب خمفنني ناوي نم 2ىثن هيلا



 (ها)
 اهماعناو ثوغ.كلوحو اهراسعاو اهأذا ىغبت
 اهماتعن فيسلاب موللا نم .اسنفايضا معطنل اناو

 انسالاوب راد نبأ لاقو | هدباحصصا عم عم بهذو ةبكر 1 هذطخاف هنود ف كل ربعبب ىرمأو

 وعش هيو حم

 بغار ريبكل ىف تام ىتح بش ندل لوسي م هلل هباتفيسارفا كي

 الد جلا ميو ساوباوب ناك 4 هل ناكو انيم سانلا ىف لاتمالا بوصضت هب

 9 انبنيكار دلطبسق اطيح رثبق رقي مو هب اولرن ذأ فايضالا هربق ارق

 ندعب ىف هلم“ عمم زيجطصم.عيصض هبه: لهتيج ابهيك. ىدجإلا ننيرايزتنيجام مأرأ ش

 كلت ىف بصخلو صخرلا ىلع ًاليلد ناك كلذ لعف اذان ايا ىريف ريغص تاقوالا

 ةديعبلا عضاوملا نم نوراستج ساسنلاو بدل ىلع لدي لعفي ل ناو ةنسلا

 © بيارغلا خفت بصحاص هركذ

 ردلا صام اسهب رجلا لحاس ىلع ناتو ةرصبلا نيب ةيحان نيركلا
 نييرصجلا عمج# نم ةنس لك ىف فدصلا لفق اهيلا لقتنيو عاونالا ىسحا هردو

 انهاض هقلخ ىوتسيو نيرحكلا ىلا ىقايو نيركلا عمجام ردلاب فدصلا ليك

 لتتم كولملا نم دحال سيلو اضعب متضعب سانلا ىنهي فدصلا لغذ لصو اذأو

 رعاشلا لاق اذهلو هنطب جفتنيو هلاكط مظعي نيركلاب نكس نمو ةلغلا هذه
 ء عياج وهو هنطب اهيف مظعبو هلاحط مظعي نيرجلا نيكس نمو

 ىتح هقرع هغبص ضيبأ بوث هيلعو هذيبن نم برش نم رسبلا نم عون بعبو
 ماس اوفلاخ رهاط وباو كيعس وبأ ةطمارقلا اهيلا بسني مرا بوت هناك

 نيبعبسو سمخ ةةنس مهجورخو ةبعللا بلس اوبهنو ناس أ اولتقو مالسالا
 مسهيلا ثعبو هودخاو نوسالا رجكأ اوعلقو لكونملا نب دمتعملا دهع ىف نيبتيامو

 سابعلا اورساو عيل اولثق فيتك ركسع ىف ىونغلا وربع نب سابعلا ةفيلخل
 دنع ىقب دوسالا ر رجعاو هيلع ىرج اسمب سانلا ربخ ىنح ةدخو : يدنا /:
 ءىيناكم ىلا هذرو رانيد فلا نيرشعو عبراب دللاب عيطملا هارتشا ىتح نينس

 متلذَب ملوقع نم تبجي مالسالا ءاملع ضعبل لاق ةطمارقلا ضعب ا 22

 رئاعلا لاقف هريغ مكيلا انددرو انكسما ام اَنأ مكنموي اف رجتا اذه ىف اًريثك الام

 © جك همقلف بسري الو املا كعوفطي هنا كو ةمالع كلذ ىفانل
 هللا لوسر نيب تناك ذلا. ةكرابملا ةعقاولا اهب ةنيدملاو ةكم ندب عب عضوم ردب

 0 اهبو مالك هالو سنالأو دلو :كيالملا اهيف رضحو نيكرشملاو منهل

 لع ةَبْيَش اي ةَبتع اي لاقو مع هللا لوسر اهنم اندف نيكرشملا ىلتق اهيف ىفلا



) 88( 

 ٌةينه مام وبا قرطاف هب ةفيلخل هبشت ىنح ءالوه نم هم نيرضامل ضعب لاق
 لاقو كسار عفر مث

 شالا ودبل .(ذووشب الاثم. يقره يلم دل قرض .!وركنق ال

 ساربنلاو ةاكشملا نم الثم هرونل لقالا برض دق هللان
 ىكحو ءليسصوملا هالوف مالللا ىلع هتردق نم نورضاسللو ةفيلكل بجكتف
 ايلف لاق هيلع اهارق ةديصقب هحدمو ةالولا ضعب ىلع لخد هنا ىرتحلا
 ةدشنتو ىزعشب ىات ىحتست اسما اذه اسي ىيرضاستل نم ل جر لاق اهنممت

 اهرخآ ىلا اهداعا لعجو اهذخ لاق كل ةديصقلا هذه نأ ىنعت تلق ىروضتكإ

 نفاش ايلف يرخا ىتح تسمقف ىهجو ّدوسأو اًميش ىيعب ىرأ ال تيقبف لآ
 تلاسف ىدعب ةارعشلا ريما تناو كل رعشلا لاقو ىنقناعو ماق خلال كلت ىنم
 © ئءاطلا مامن وبا وه اولاقيدنع

 بلغ لئثاق !ذا اعاجحش ارعاش اداوج ناكو ىداطلا متاح اهيلا بسنيو

 ناكو هما دحاو لتقي ال نا هللب مسقا ناكو بهو ليس !ذاو بهن منغ اذأو
 هانشلا بلك كتشا اذا راسي هدبعل لوقي

 واف مبهر, كقازر» ايةطنوولاو ١ رسق«لاقل لعللا نا خقوا

 7-1 تناف فيض انداج نأ وع نم كران ىرب ىسع“

 ةرشاع ىلع هرفس ىف زانتجا هنأ ىكحو ءدحالسو هس آلا كسه ىكي م اولاقو

 ىنح نقلا ىف هماقم ماقو نييرتعلا نم هارتشاف ماك ثاغتساف اريسا هيف ىئرف
 اهب اوتابو متاح ربق دنع اوليذ اموق نأ ركذ ام بجتلا نمو ءدكاكف ىدذا

 هل ليقف ئفايض ارقا رفَح“ اي هليل لوط لوقي ىربيخل وبا هل لاقي لجر ايفو
 هارق الا كحا هب لوني رف هنأ معزي اييط نأ لاقف ةيلاب ةمر نم ملكت ام الهم

 او مصي لعج مبصا املف هتلحار رح ءاج اتاح ناك همون ىف ىأر مان اًملف

 اسهيلا رظنا اناو هللاو هفيسب متاح اهرقع لاق اهناش ام هباكتأ لاقف هانلحار
 ىناستلا مويلأ ىف علبقتساف هوفدراو اهنولكاب اولظف كارق ىقل اولاقف اهرقع ىنح

 اذه اولق ىربيخل وبا مكيا لاقف متاح ىب ىدع وه !ذاف المج نراق بكار

 كباحتا ىئتلحارب ارق دق هناو كايا كَمتش ركذو مونلا ف نعاج نأ نأ لاقف

 رعش ١ هذه ىو اتايبأ كلذ ىف لاو
 اننونماش ةزيشعلا دونسح ١ ؟ما ناو ىزبيشل ابا
 اهماه بخضدص# ةيودب مر ىلا تدع اذ امل
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 لوهسلا لاقو هافولا ىف لثما
 تيفو ماوقأ ناخ اماذا ىلا ىحسنللا عرداب تيفو
 تيقتسا تيش املك ءامو ًانيصح انصح ايداع مل ىب
 ثيبا ميَص ىنبان اهدااقا“ دلك ناسبقعلا قوت اعيفر

 © تيب ام لدوم» اي: مداهت - ال ناب امك *ايذاحااسصواو

 ريثك هرن عضوم مارقو ءىئط كيلا اهدا نمؤبا نجل ىملسو اجا
 أنما. ىفح, الاب انك فارم لمسنا" يأتوا لكسر ز يسلا ةاَجأ لبق سصشلاوةفايلا
 لتقو ابيفلخ بهذف هنم ابريف امهلاك ىملس سو فرعف اجورعم اههمأ

 تيمسف اجورعم ىلع اجورعمو ةاجأ لبج ىلع ءاجاو ىملس لبج ىلع ىملس
 سلفا هنوهسي ناسنا لاثات هذاك رجأ فنا ءاجا ىلع ناك ىبلللا لاقو مهب عضاوملا
 هلئاز لوسي ثعب مالسالا ءاج ايلف معلص هللا لوسر دهع ىلا هنودبعي ”ىط ن اك

 اومدقو ًاسلف“ اووسكف راضفالا نم: نيسيلخ» يام اق: تلاط »نبا لوز ل ماض

 ىءاضطلا ريصن نب دواأد ناميلس وبا اييلا بسني مهمرئاح تنب اورساو هتيب
 لوقت ربق دنع ةارما عمس هنأ ليق كباعلا دعازلا

 بيرق تنذاو. ىجري ال كداقل ١ هقلخ هللا تعبي نا:ىأ ميقم

 «بيبح تناو ىلبت امك ىقبتو ةليلو موي لك ىف ىلب ديون
 خنس نيتلت اهقفنأ رد اولا هيبأ نم ثرو هنأ ليقو هنبون ببس كلذ ن ناك

 هءادغ راجل لوا ذخاي ١ ارارح ناكو مياص دنا هلهأ ملع امه ست نيعبرأ ماصو

 دو شعت راهنلا م4 عجربو (قيرطلا ق3: اهب قدصتيو ناكدلا ىلا دعم

 وبكل ىهتشت اما ناميلس اباي تلاق ةياد هل ناكو اياص ناك هنا هلغا ملعي الو

 رع ىب صفح لاقو ةيآ نيسمخ ارقا تينقلا برشو ربخل لكا نيب ةياد اي لاق

 جيصاف أارارم ةليل ىف اهرركف ر انلا اهيف ركذي ةيآب رم ىداطلا واد ع نأ ىفعلل

 فالس ىف ةيامو نيناسو نديمك ةانش ةنبل ىلع هسأ أرو تام هودجوف اسضيرم

 قاف قلغملا رعاشلا ىداطلا سوا نب بيبح مامن وبأ اهيلا بسنيو «ىدعملا

 هتديصق دشنا هنا ليق ىنعملا ةلارجو ظفللا ةحاصفب هدعب ناك نم لك نيلغ

 ميسصنعلبأ حدم ىف

 سارْحلا عبرالا َمامذ ىضفقن' ساب نم ةعاس كفوقو ىف ام
 لاق ميدللا كب ىهتنا املخ

  سايا هاكذ ىف فنحا ملح ىف رتاح ةحامس ىف ورمع مادقأ
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 لا رو ١

 2 َى 4 1

 نيلسرملا ديس ىلع ةولصلاو ىدهف ردق ىذلاو ىوسف قلخ ىدذلا هلل دلل
 © ىديلا مجناغمو ىجدلا جباصم هباكتاو هلا .ىلعو ىرولا ريخ كبح

 ىناتلا ميلقالا

 راهنلاو لبللا ىوتسا اذا راهنلا فصن هلوا ىف ةأوتسالا لظ نوكي ثيحوفم

 راهنلا فصن هيف ةاوتسالا ّلظ نوكي ثيح هرخآو مدق سامخا ةتلثو نيمدق

 دالب ىلع ميف ىرشللا نم ىدتبي مدق سدس رشعو فصنو مادقا ةثلث

 يف برعلا ةريزج عطقيو رضخالا رجلا ىقتلمب رجعو ىنسلاو كنهلا دالبو نيبصلا

 <برغملا ضرا ىلا رصم لينو مزلقلا رك عطقي رق نيركلاو ةماهتو للك ضرأ

 ثلث هرخآو عبرو ةعاس ةرشع ثلث ميلقالا لوا ىف هالوه راهن لوطا نيكيو

 ةرشلا نم هلوطو فصنو ةعاس ةرشع ثلث هطسواو عبرو فصنو ةعاس مشع

 509 :قيقد نوعبرأو نانثاو اليم 0 انثأو ع فلا ةعست 0 ىلأ

 عيراو اليم نوعبراو *يامنثلثو دول فلا نوعستو ليه علا 11 فلا

 مجكملا فورح ىلع ةبثرم اهاكذ نسف اهيف ةعقاولا ندملا اماو ةقيقد نوسمخو

 © ناعتسملا هللاو انيلا اهبخ ىهتنا ام

 رمشلو هافولا لثم هب باضي يذلا ىدوبيلا ايداع نب لوم نصح (قلبالا

 1 ماشلاو زاجكا نيب وهو ةرجو ضايب هيانب ىف ناك هنال درفلا قلبالا ئتسي

 ايداع لووهسلا وبأ هانب ةجدقلا ةينبالا راثآ لدا ىلع ىفب نالآو بارت نم 3

 مسح نب سيقلا ءرمأ نأ هتصق نم ناكو «لوومسلا نم ىفوا لاقي ىدوهيلا

 هزاينجا ناكو هيبا ةلئق ىلع هدجتنتسي رصيق ىلا مم هوبا لتق امل ىدنلتا

 اه عاردأ دعم ن اكو ءاميلا وك ةيهاذ ةنيصح ةعلق اهآ ف درغلا قلبالا ىلع

 راسف ةكالساعلا ماظ نب ترتخ 1+ بشل اذه علبف «بهذو ةعيذو لءىوهبلا لنع

 0 رهظألا اسسهيبلا -اسج هينا نم وراد عنتماف عوردلا فخال قئبالا وكا

 د نأ لقو نصمم لغسل ىلا هب هاج ديصتي نصلمل جراخ ن "كلا

 ام عنصاف ىتمذ رفخا تسل لووهسلا لاقف كنبا تلنق لاو ّىَلا جوردلا

 برسعسلا برضف ساب ىلع كلملا فصناو هيلا رظني لومسلاو هكذف تين



)3:( 

 صخا ام* لاقف كل هللا رفغي انل رفغتساف ىنرقلا سيوا كنا ديشن الاقو

 نينمولا نم تلال كلا 3 موه هذللو مدآ كلو نم الحا و ) يس ىرافغتنساب ن 5

 ايكفرعو 4 املت هللا رهش دق ناذه ب 6-5 3-52 يع

 نع هللا كارج ثتنناو الاف ف مالا هذه نع هللأ امك .ٍ بلاط ىبأ ىب ىلع“

 خفف ةقفنب كيتأو كم ليخذا :ىحأ دللا كك ب ىكناحم وع مل لاقف أريخ 222

 اب لاقف كنيبو ىنيب داعيم ن .ءاكملا أثذه لايت نم ةرسك لضفو ىداطع نم

 :خقفنلاب عنصأ ام ىنفوعت مولا دعب كأرأ 2 كنيبو ى يب داعيم ال نينموملأ ر بمأ

 ىرن امأ ا كارت ىتم فوص نم ءإد رو رأز دع ىف امأ ةوسللاب عم عنصأ أمور

 :ىدي نيبب نأ نينموملا ريمأ 3 'اهلكأ ىئارن ىتم مارد ةعبرأ ىتاعر تذخا ىنأ

 ىكلذ ومع عمم املف لوزهم ةفدم رماض هلأ اهو راج 2 ةدووك ةيقع كيبدبو

 ضلال ندنل ا مل هديا رمع تيل اي هتوص ىلعاب لاق رث ضرالا هتردب برض

 انهاه انا لخا ىنتح انهاه ثنا لخ نينمولا ريما اي لاق ايلج جلاعت مث ةرقاع

 لبقاو ةياعرلا لخو عالباب موقلا قاف هلبا سيوا قاسو ةّكم ةيحان وك يع نوف
 نأ لوقي وهو ةراجاب نايبصلا هيمري يرخ !ذا اسيوأ نا ىحو «ةدابعلا' ىلع
 تبع خو اوبال اعتب رااعت طوال 9 ىنح راغب ناو ناك

 0 سبيوأ لوقي معليص هللا ا تعم ىف 1 هنم كيرت ام معن مرح و

 ىف دانم ىدانف ىلع باكا عم ليخدو هنباد يام ناسحاب نيعباتلا ريخ

 © هيجو هللا مرك ليع: عت 3 ىف دجوف سيوأ موقلا

 رابخاو ءابينالا صعق بلع بلاغلا ناكو هشم نب بقو هللا دمع وبدأ اهنمو

 ءاهسلا نم ىداني ابدانم نأ 00 ضعب ىف تارق لاق ظعولاو ةيضاملا قورشلا

 متملق اذ ام نيسمخل ءانبا هداصح اند دق عرز نيعبرالا ءانبا مابص لك ةعبارلا
 اوقلخ اذاو اوقلخ رث قلخل نيل ملك رذع ال نيتسلا ءانبا مترخا اذ امو
 نأ نب معنم لاق « مكرذح اوذخ خعاسلا مكنتا دق اوقلخ اذ ا اوملع

 ءاشعلا ةوضوب رجفلا ةولص انس نيعبرأ ىلص هبنم ىب بهو نأ

 ءةيامو ةرشع عبرا نس تام

 © لوالا ميلقالا نم هانفرع ام رخآ اذه
 ه1 3 ني. 3) © اومرت :) «.5 قات
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 ىلرف قىوسلاب رم اسسواط نأ للا دبع نب رشب ركذو اهعنف هنم برشن نا
 حفلت لوقي ىلاعت هللا نأ لاقو ةليللا كلت سعني ملف نانسالا : ززراب ةيوشم. اسور

 ةولص ىناميلا سواط ىلص قنيودأ يري وتعنم لاق» < نوحناك اهيف مثو رانلا ماهوجو
 ةيورتلا موي ليق ةكمب ةيامو تس ةنس قون ةنس نيبعبرأ ةمنعلا ءوضوب يجافلا

 مح نمرلا دبع ابا هللا محر نولوقي ساسنلا ناكو ةنس نيعستو عضب نع

 © ةنسلا كلن يح ةفيلخ وهو كلما دبع نب ماش هيلع ىلصو ةخجح نيعبرأ

 ىلاسعت هلل نأ معلص هللا لوسر نع ةريره وبا ىور ىرقلا رماع نب سيوأ اهنمو

 ميهنوطب ةصمخل هوجو ةربغلا اوه :ختعشلا ءايفغحالا ءايفصالا هقلخخ نم

 اوصكني م تاهنملا اوبطخ ناو اونذوي ل ءارمالا ىلع اونذاتسا اذا ىيذلا

 ناو اودوعي رف اوضرم ناو متعلطب حرفي مف اوعلط ناو اودقتفي من اوباغ نأو
 ىقرقلا سيوا كاذ لاق مهنم لجرب انل فيك هللا لوسر اي. اولاق اوكنيشي رث اونام

 ةماسقلا لدتعم نيفتللا نيب ام كيعب ةبرهص وذ ٌليشأ لاق ىيرقلا | سدا اصف ازلاك

 عضأو هدو عوفوم ىلا هرصيب مأر هردص ل هنقمب براض ةمئألا ديدش مدأ

 دولا لا يقلل هلل وباي نهرو ن ميسعتاا ىلع كيذا نارقلا ولتي هلامش ىلع هنيميب

 ىلع مسقا ول ءاهدبلا لأ ىف فورعم ضرالا لغأ ىف لوهج فوص ءادرو فوص

 موي ناك اذا هناو الا ءاضيب ةعملرسيالا هبكنم تح ناو الا ههسف ربال دللا
 لجو رع هللا هعفشي عفشاو فق سيوال ليقو هّنِدْل اولخدا دابعلل ليق ةميقلا

 نأ هيلا ايلظاف هايتيقل امتنا اذا ىلع ابو رع اب رضمو ةعيبر ددع لثم ىف

 ىلع ماق رمع اهيف كلح ةنس ن نا الف ةنس نيرشع هنابلطي اناكف ءاملت ر ةغنسب

 جيش ن: ماقف سيوأ مكيفأ ىميلا نم جيجا لها اب هتوص ىلعاب ىدانو 0 أ

 اركذ لمخا وه سيوا هل لاقي خ !جيلادل ىل نلك سيوأ ام ىردت ال انا لاقو ديبك

 انرسهظا نيب نيقح انلبا ريل هناو كيلا هعفرن نأ نم ارما نوعاو الام لقاو
 كاراب لاق باسصي ونياف لاق معن لاق انمزوع" اذه كبيخا نبأ نأ ره هل لاقف

 لبالاو ةرجش ىلا ىلصي مياق وه !نان تافرع ىلا ًاعارس ىلعو ربع بكرف < تافرع

 باوج امهيلع ثرف هناكربو هللا ةجرو كيلع مالستلا الاقو. هيلا البقاف رن هلوح

 الق هللا ببع لاق كمسأ ام الق موق ريجاو لبا جار لاق لجرلا نم هل الاق مالسلا

 ٍلوسر انل فصو الاق لايف .راديرن ام نأذه اب لاق هب كمأ كتمس ىذلا كتيب

 كبكنم تح نأ انربخا ةلوهشلاو ةبوهصلا انفرع ىقو ىرقلا اسيوأ معلص هللا

 هناليقي اهدتباف" ةعبللا اذان هدبكنم يضواف انل اهحضوأ ءاضيب ةعمل رسيإلا

 ') ©« انم زعا *) 5 اردتباف
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 ةعسأو هتورذو دحاو قيرط الا هيلا سيل ىقترملا بعص وهو دخحاو موي هنيبو

 لبجاللو كلما راد ىف اهيلا قيرطلاو ليخأو موركو عرازمو ةريتك عايض اهيف

 كللا نذانتسا لهسلا ىلا لوزنلا دارأ ىف كلما دنع هحاتفم دكحاو باب

 كلست ١ ةقفاش لابج مورلتاو عايضلا كلت لوحو هل بابلا فب نذإب ىتح
 اذاذ كانه كس ىلا بكسنن لبذل اذه هايمو هللا لا اهءاآرو ام دحا ملعي الو

 هنأ نابكوك لبج اهبو ءاهفيلاختو ءاعنص ىلا ىرجيل تف ءام ّلسلا ًالتما

 قيرط الو نيبكوللاك ليللاب ناعملي هاوجناب ناينبم نارغق هيلع ءاعنص برقب

 بيارغلا ةفح بحااص لاق .نميلا وهن اسسهبو .< لل ءانبإ نم امهنا لبق امهيلا

 نيا نوغلا للا ىاشملا ني ئرجا نايمشلا عولط دنع رهن نميلا ضراب

 هنم ناتبح ةطنشل نم عون ومو سلعلا اهبو ©«قرشملا ىلا برغملا نم اهبووغ

 تين وهو سرولا اهبو مءاعنص لها ماعطومو نميلاب الا دجوي ال مابك ىف
 زوللا اهبو ءانس نيرشع ىقبيو ةنس عرزي هنا اوركذ مسهسلل امك ةطيرخ اهل

 ءةدحاو ةرم الا اهترجش لمح ا مسد ولح هنا الا بنعلاب ةهيبش ةرمث قو

 نيبتنثا لكا ناو تارم رشع قلطي ةدحاو اهنم لكا نم ىرْثَمْللا نم عون اهبو
 هنم قعلي لسع هنم دختيو نيتلت لطي ةتلث لكا نآو ةرم نيرشع قلطي

 دالبلا نم ةىت ىف سيل فيس اهنم بلججو ملال ىف جفني منلوقلا بحاص
 لوبق عرساو دورقلا ثبخا اهدورفو ةيناميلا دوربلا اهنم بلججو اهلثم
 قحلي نميلا فانكاب دجوي ةنطيشنملا نم عون وهو رادغلا اهبو < ميلعنلل
 موكنما ىحاونلا كلت لها ٍلوقي هنم ناسنالا بيصا !ذاف هيلع عقيو ناسنالا

 عجاشو هعور نكس ًاروعخم ناك ناو هنم اوسيا حوكنم اولاق نافذ روعذم ماو
 لاق هنأ ىيفاشلا ىع ىكحو ءهسفن ةعاجاشل هب تندكي م نم سانلا نمو

 ندب هلفسأ ىلا هطسو نم ًااناسنا اهيف تيارف نميلا دالب نم ةدلب تلخد

 اسهو نيسصهسجوو نيسارو كيا عبراب ناقرفتم نانحب هقوف ىلا هطسو نمو ةارما

 نينس امهنع تبغ 5 نابرشبو ندلكابو ىرخأ ناكلطصيو قرم نامطالني

 قوت نيدسلال دحا ىف كاوع هللا ىسحا ىل ليقف اهنع تلاسسف تعجرو
 ابهاذ ىوسلا ىف هارت رخالا دسللو عطق مث لبذ ىنح لبك هلافسأ نم طبرق

 © ابياجو

 نم ناك نميلا راضتفا ىناميلا ناسيك نب سواط نمرلا دبعوبا اهنمو
 ىدج ومو نالا ىلا هاملعو خيام نيووفقب لسن هل ماردلو لالعاب سانلا ملعأ
 ديلغب تسبق قاطلس رهنب رم اسواط, نأ طابا :نيدبنتسوي كذ املا لبق نك



 اذني 5و
 فعولا هركذ نع لج شبع بيطاب 75 ةعبس رصقلا اذهب انشعف

 21111 آ ىئأ ماع ىصضمم ام آذآ  لحاوق تاير“ نونس تءاسسجن

 كساسط الو ٌفُخ قبي مهو اوتاف هه يخل ىف ىغت" ف ناك انلظف

 ىفعت هدحاسس دعب نم هملسعم لون من هللا ركشي م نم كلذك

 انرماذ ارنك هيف نأ ركذ ىذلا لحاسلا نينا انيضم مرت كلذ نم انبجت# لاق
 لام هنا كسشن ولف رغصب ةقبطم رفص نم ارارج اوجرخاو اوصاغف نيصاوغلا

 رهذآ نبأ اب لاقو ناطيش اهنم جوخ هيجي انامكيب ةريثك رارج كاعمجأ ىنح

 لبقا اسبيظع ًاداوس انيأر فأ كلذ,نم بجنن نك انيبق انسبد ىتم ىلا
 ةدرق  !ذاف انو لبقاو ءاملا مكتقاف ًاعزف انغزفف لحاسلا نم ةبيرق ةريوج نم
 ايماماو اهاوأم ةيزِدل كلت تناكو دللا الأ اهددع ملعي ال ام اهنم عمتجا دق
 انوتعأ وللا عفرو اييلللااليبقاف ا ساوببو قّلعم ديدح حول هقنع ىف ميظع درق

 اهنارق ىسحك نم انعم ناكو ةيذنإبرسلاب ةباتك هيف اذان هقنع نم حوللا انطلخ اف

 نيطايشلا ءالوه ظفح مهترما لق ىلا ةدرقلا نم ةريزدمل هذه ىف نمل هللا

 عسيمج نم انامآ نهل تلعجو رفصلا رارألل هذه ىف ةيحانلا هذه ىف نيسّبحل

 ايندلا ىف هنم ىرب اناو ىنم ىرب وهف نهل ضرع وأ نعدارا نف سنالاو نيل
 ةدرقلا تفقو انيلو املف هيلا رظنيت ةيواعم ىلا حوللاب ىضمن نأ اندراف :«ةرخالاو

 نتيحتاقاو هتذخاف ابهيلإ وللا انددرف ةجكض تاكاضو كة انماما >7

 0 وول نا ديوكتك يبا 0 ووين

 كلذ نم ضيفي مر رهشالا تلخد !ذاف ذةكلم اهلك ضرالا كلت هايمو

 .تحفطن كقو مرلمل رهشالا ءاضقنا ىلا ىرجج لازي.ل بذع ريتك ةام لاتمتلا
 رعاشلا لاق ةنسلا مامن ىلا مهيفكيف ءانأ كلذ نم مهضايح

 مسياسلا تارفلاك ابذع نيعلب مهيقسي راف همي ضرابو
 حاملا قاعولا بردت نع نونغي اهردقا' خيبيظعلا مورتح لأ يشالا ق

 مفاسلا نيع هام ضايلمل كلت تحفطَت مار رهشلا ىصقنا اذاف

 ارح دقعنيو بناج لك نم ىرجع ةام لبمل اذه سار ىلعو ٌبّشلا لبج اهبو
 مايش لبج  اهبو كلذ نم ضيبالا ىناميلا بشلاو ضرالا ىلا لصي نأ لبق

 اهنيي ءاعنس ءاعنص برقي ميلظع لديك هنأ ىناذيعلا" قع ن : دنيا نب كيح لاق

 '* 5 نعي ') «.5 انتيضاحو ' «.5 اهقح ") © ىلاديبلا



 (مسر
 يزول: نيييبأ الابن وكني هلو ليمفاطتلا تالخ دع كاي قرا ايدل لاق تنجيد

 ندع نيب لمرلا نم لالت نالا“ قو فاقحالا اهبو قيقعلاو رطشلوا ردنلتاو

 املف ارجشو اعرزو ةرامع اهرتكاو هللا دالب عا دع نكاسم تناكو تومرضحو

 فاسقحالا كلت تح نالا ىلا هو لمرلاب اهمط عيرلا هيلع ىلاعت دللا طّلس
 ىف اوريسي رفوأ ىلاعت لاق امك نيرباغلل ةربخو نيرطانلل ةربع ىلاعت هللا اهلعج

 ةوق لشاو عانم رتكأ اوناك لبق نم ىنيذلا ةبفاع نك فيك اورظنيف ضرالا

 كتدعب اهنسل# داع روصق نم نارصق اهبو ءاهورم ام رثكا اهورعو ضرالا اوراثاو

 نارصق ندع لحاسب نأ دغلب ايِلأو نميلا ىلا مكمل نب نمرلا كيبع ةيواعبم

 لصحاس ىلا سر اف خيام ىف بهذو هيف عمطف ارك اهردح ىف ولو اةةلاع روصق نم

 ىارو نايهنإ و ان)اهب اكابني ضرالا نم امهلوح ام ىارف ىيرصقلا برقا ىلا ندع

 بونكم هاضيب ةميظع ةرضاص هباوبا ضعب ىلعو سللتاو رخصلاب اًهنبم أررعق

 اهيلع
 رؤسن الو كنض ريغ ىخر شيعب .وصقلا اذ ةضارع ىف اًنامز اسنينغ

 ىرسجت ةسعرتم» هاسلاب انراسهناو .. ارخار كلاب ركلا انيلع, ضيفي
 رس تسلاو عوسجلا بسقلاب قنات  رسضاوسن تاقساب ليت لالخ
 رجلا ميج نم نونلا كيصن اروطو ء:انقلاو ليخلب ربلا ديص داطصنو

 ريسصا كيلا قيوبازايشجا وقل قون فرات يسع با وشلل وو لكلب

 ردسغلاو ةنايثل لها ىلع ديدش -انخأ نع نودعبي كولم انيلب

 رسشنلاو ثعبلاو تابالب نيمويو اعيارش دوه نيد نم انل ميقي
 .ريضسلا ةمسضيق#لاب انسغيبجن اهرهم ابفايسورواضزا لكم و داك اق
 رقشلاو قيناعملا تيكلاو بهشلا ىلع اسنئاسنو اندالوا" ىلع ىمانك

 ىسبيدلاب نولوي ىنتح انفاسيسإب ىدتعيو انيلع ىغبي نم حراقنا
 نيناسبلاو نانجل راثآ هلوح ىارف يسارف عبرا امهنيبو رخالا رصقلا ىلا ىضم رث

 ىلع انيارو رجلا دام هيلع بلغ سلكو ةراجح نم وه !ثذاف رصقلا نم انوندف لآ
 بونكم اهيلع ةميظع ةرخاص هباب

 فص قلاو# ذّكلتلا الا هده انل نكي ملف ارهد رصقلا اذهب انينغ
 فرطلا اهنطاعم ىف وشعي لبالا نم ةدميصت# مود لك اسنيلع جورب

 فسادقلا رقبلا وأ مارآ ىسلمل نم - اسهناك ةاش لبالا كلت فاعضأو

 ا) ه5 طمللل, 4 ةطنشل 35 6 نشدد 5 ظ)>ْ .8 ةعزبم 5 <« انداتوأ م 4 عراقن
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 يبا

 رابو قرط سمتلم لالصك امراد بلطت كابا تللض دقو
 «<راسثآ الو ةد أو لسيف هب تعب ولو أدبا.هب ىدتيث ال

 عدس ري لبا كو نذل لبأ اهبرض هلا. اهنأ برعلا معرت ةيشوخل لبالا اهنم

 #1 رعاشلا لاق اينم

 ءارتاط ف وار بمب ةماعن وأ ةينوح ىلع ىف جاك

 اًنضايب بكرك هناك الخف هلبا ىف ىار موي نميلا لما نم الجر نا ىح
 لبيقملا ماعلا ناك ىنح هري م اهحفلا املف هلبا برض ىتح اهيف « راف («يانينححو

 :ئلاتلاو ةيناثلا ةنسلا ىف اذكهو اهنم ىسحا وي مث ًادالوا قونلا تجتان دقو
 ىتح لجرلا اهعبتف هدلو رياس هعيناف رده فارصنالا داراو اهحقلا“ املف
 ريكو رقبلاو ةيشوللل لبالا نم اهبو ةميظع اضرأ كانه ىارف رابو ضرأ ىلا لصو
 ىقلم رمتلاو لماح ريغو الماح !ًريثك لخأ ىاأرو ةرثك ىصحي ال ام هابظلاو
 وه انيبف سانلا نم دحأ ري رثو ضعب ىلع هضعب اًنيدحو ايدق لخلا لوح

 ناك امو هتصق هيلع صقف انهاه كفوقو ام هل لاقو نىلل نم تأ هانأ فأ كلذك

 ناف ةدواعم او كاباو كتلتقل ةفرعم ىلع كلذ تدعف تنك ول هل لاقف لبالا نم

 كسفنب ْمُدَأ لقو المج هاطعاو اهب ءاجن هدالوا ىلا دمع انلبا نم لحفل كاذ
 © لكل كلذ لسن نم ةيرهملا بياجتلا نأ اولاق ءكل لجل !اذعو

 وا ةوبن ىلي هغامد لتخ هيلع للوتسا نم د ءاعنص لابج ىف عينم نصح رورو

 ةمامالا يذا ىديؤلا ةزج نب هللا دبع اهيلع ىلوتسا الو ةنطلس وا ةفالخ
 نب مسقلا ىب نيل نب كيا كلو نم هنأ معز د نم 0 هباجاو

 نولوقي باسدنالا ةاورو بلاط ىنأ نب ىلع ىب نيسغخ + نب نسل نب ليعمسأ

 هلو ةيديزلا بهذم ىف فيناصنت هلو ةغالبو ناسل اذ ناكو بقعي م ديا نأ

 ٠ اهنم راعشأ

 نيل اا درو داش ولن وافي ءالولاا ٠ .ىدبو ام لج 'داهنعتتم نأ اوبس ال
 ©ندادغب باوب ىلع داديتمل رك . ىيرطتو ىيجشت تبش اذا ركذاو

 اهعورزو اهراجحششا ةرثلك ارتست ىمهسي نارجعأ ىلأ راع“ نم ةعساو دالب نميلا

 ك عراسجشا لمكو امو قيناس 8 عرز ُّك لصخيوأ تأ مم عبرأ ةندلا.-3 عروش

 سانلا ىلاعت هللا عاهس قحلل غفرعأو اسوفن سانلا قرا اهلهاو نيترم ةنسلا
 نكرلا سفن دجال ىلا معلص لاقو سانلا ضافآ ثيح نم اوضيفا مث لاق ثبح

 ةيكللو ناس ناسمالا اضيأ لاقو يروخْلو سوالا ةرصن هب دارأ نميلا بوص' نم

 1 5 «.5 اهقلأ ') « لصحو ) © لبق
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 اهنم لطف عد رهشا تناك اذا رجش# اهب هيقفلا نبأ لق ىميلاب ضرأ ذمه

 اهنم مدام عطقنا ميش ريشا توم فاو و عناصلاو ضايشلل هنم ىلتميف داملا

 3-5050 0 نب ناميلس نأ يكذ ادَح ةعرك اهئأو ةيرهملا بياكجلا

 لجر ستكقفا اًئيش اود ملف ' اوبلطف ةيرهم بياج هل: ىرتشيل نميلاب هلماع
 كيبصغن ال اولاقف هعببا ال لاقف هومواسف» ةماهلا ميظع لمج ىلع ةليجك نم

 اله لاقف هرما١ انينإب ىنح نينموملا رممأ بتاكنو كسبك ىلت كعدن الو

 ىنتح ىنوعد قبس ليخو مارك بياج مكعم لاقوه امو اولاق اذه نم ًاريخ

 يام ريع ميعاد تعا زيغب ملك وهف 0م دس وع ١ هع

 وكلها املف داع »9 نم نربي قاب 7 نيب را او ثيبلا لقرابو
 ةاسمسم ى ريسلا لها لاق ءسانلا نم دحا اهبراقتي الف ىلمل هضرا هللا ثروأ
 امل ءاهز ءاعنص ىلأ 10الى انا يمر يلح عروس اسال مر ٠١ موج رابوج

 ًايخ نيضرالا ر اب تناك رابو ناضل < لوك نب دحأ لاق ءابلتم يا عسرف

 كبلظعو لاابقلا ابيزا سوتاكطت# !وهقو اهايمو ادرج اهرتكاو دايو لا

 مهيلع ىلاعت هللا معل قح أوفرعي م اورطبو أورشاف اود ىوذأو أوناكو علاومأ“

 نيبعو هجو فصنو سأر فصن لدحال سا عربصو عقلخ ىلاعت دلأأ ككنف

 هلبنح نفاس علا كلتن ق نوعرب اوجرضف اندحأو لجرو ةدحاو كضو ةدحاو

 نميلا فارطاو ركشلا ضراو رابو نيبب اميف مثو مياهبلا حيرت امك رجلا ىطاش

 عروب ل ا مهذو فني بالكتاب رايدلا كلن لأ 3 دكيصيف عرؤلا نودسفي

 انعقوف قيرطلا انللضا ةقفر ىف انك لاق ىرمنلا سيلتا ىبأ ىكدح « عقيادحو

 ذل كل تلا“ ليوط مايشب انآ ١ذان هانرط كردي 2 نكلا ليحاتس لع لضخ

 عرسسات ةلحاو لجرو ةدحاو كيو ةدحاو نيبعو نحب فصنو سار فصن

 : لوقي وهو (قينعلا شرفلا رضح لثم
 اذب راوفلا نم دجا رف نا أدرف رارشلا فوخ نم تررف

 ءاذج فيعض مويلا انا اهف أ؟دلج ىابش مابا تنك دق
 اهلخد ناف ًالصا ئسا اهلتخآحي الو نجا زابو نصرا ناكس نأ بوعلا معز
 هولتق وأ هولبخ# لوخدلا الا“ ىأ ناف بارتلا ههجو ىف اوثح !دماع وأ اطلاغ

 إ «.م ةيحش ه) «.5 ةومداسف ) م هارمأ )© ىلأدمهلا 4) ©« ترثكو
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 اهصالختسا ىلا ركفلل ليبس ال لبج هلق ىلع ندع برق ةنيصح ةعلق ةكذم
 خميظع نبيع اهيفو |ذج بعص وهو دحاو قيرط نم الإ اهيبلا ريصم ال نأ

 نموح لبلل اذه ىلعأ ىرخطيصالا لاق « ىرف ةّدع ىقست قليب سار ىلع

 ديخح اهيلع بلغت سرْولا اهتابنو ةريثك هايمو عرازم اهيف اضسرف نيرشع

 © قفوملا :دللاو ةروهشم هنصقو نميلا نم نرخ ىذلا ىطمرقلا لضفلا نبأ
 رسيغ اهاسرم رافط نال رافظ ةضرف كو ناسمعو تومرضح نيب ةنيدم طابرم

 برع اهلها ىلملل ةّلغ ومو نادلبلا رياس ىلا اهنم ليك نابللا اهب ديج
 ةنيدملا جراخ ىلا ىجرخ هواسن ةليل لك نا كلذو ةريغلا ةلقب نوفوصوم
 لجرلا زوجف ليللا فصن ىلا ةنبعاليو هنسلاجيو بناجالا لاجرلا نرماسيو

 دج سيق ةريرجع تيأر نآدلبلا مجكم بحاص لآقو ءاهتداك هريغ جوز

 لوقت كّلعل لاقف هتركنا ثيدح مكنم ىنغلب هل تلقف طابرم نم اًبيدا القاع
 ميدل دءنأ مسفأ هللابو جاكم كنا لاقف 9 مأ مدا ىلوبخا معذ تلقف ورميلإ نع

 © هنلازأ دايس نلتو هانلزال انعطنتسا ولو اناشن كلذ ىلع ىللأو

 اميصاوخ نم ينك ةيدوأو عيراومو ذ رتح ىرث اهب نميلاب فالخ روسم

 مينا ركنو ريغتي ال :ليوط ةدم اهب ىقبي ةرذدلاو ريعشلاو ربلا نا ةبيجكلا

 © ؟ىثش اهنم ربغتي رو ةنس نيتلث دعب اهوأرق ةطنح اورخدأ

 رسكلا لحاس ىلع نميلا ةيبونج ىف منولا دالب لوا ىف ةنيدم وشدقم"
 ىكحو حالطصالا" ىلع نومدقتملا رما ربديو مهل ناطلس ال ةابرع" اهلغاو

 نورب الو ًاليهسو هامسلا طسول اًيراقم* نونلمل بطقلا اهب نووي هنا راجتلا
 ةعطق هبش رمقلا مرج رادقم اسييش كانه نوري عناو ةتبلا لامشلا بلطقلا

 سونبالاو لدنصلا ابينم ليك هناكم حرم و !ىبا «بِيغي ال ءاضيب ميغ

 . #دالبلا نم اهريغ ىلأ جاعلاو ورينعلاو

 دوجا نم اينو, ومقعلا ندعم امينهب ءاعنص نم لح م ىلع ةيرظ ىرقم

 ىقليو رسكيف انم نيرشعو حت ةعطق نودجج مانا هوجاعم كج قيقعلا عاونأ
 ءىش ىف هنولعججو لبالا راعباب رونتلا هل ميحسي رث ملل ةدش دنع سمشلا ىف
 رق هل ةوسعسمو ىرص ىف ىرجج ةام هنم ريسف رانلا ةسمالم" نع هنكي

 © ادامر راص هأدع امو رعودمل آلا هنم قبي مم هنوجرخاسي

 ") « ىشدقم ") © ابرغ, «برع ) «.85 هل سالطما *) © انراقم >) «.5
 هنمالم
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 مييفكي ام هاملا نم ضيفيف اهتبقر تدمو اهيحانج ةطبلا توشن ءاروشاع

 : © لباقلا ىلا ميشاومو 'عاعورول

 نب ةبقع نأ ليق سرفلا نيع اهب نارف يونج نادوسلا دالب نم ةيحان رأوك

 ىلع اوفرشأ ىدح شطع #ياصاف اهلزانم صضعبب لوف ايزاغ راوك ىلأ بهذ وماع؟

 ىف ثحجي ةابقع سرف لعجت ىلاعت هللا اعدو نيتعكر ىّلصو ةيقع ماقف كالهلا

 ىارف هصمب سرفلا لعجو دهاسملا اهنم رجفناف ةافص' ىع فشك ىنخ صرالا

 ءام املا" كلذ ىتيسف اوبرشو اورفحت اورفتحا نا سانلا ف ىدانف كلذ ةيقع

 © الام هيلع ضرفو هيلع نمو اهكلم ىلع ضبقو راوك جدفاو سرفلا

 دصقي اسهيلاو جذولا كلم ريرس اهب جنولا ضراب ةميظع ةربيوج اسمهم

 ثلث ةنس لك ىف معطت اهب مرورك اهبياجج نم ىحاونلا عيمج نم بكارملا

 © رخالا جاخا اهدحا ىهتنا املك تارم

 اهنوهسي ىرق ثلث الا رماعلا انهب ىقبي ف ءاعنصو تومرضح نيب ةروك برأس

 ءاج ىذلا ءاملا ىلع اهنونعرزبب و ميلا نم ةليبق ىلا ةبوسنم ةيرق لك بوردلا
 ّك ق 3 م ثلت هيلع نوعرزمو اندحاو :يقس ضرأ نوقسي قدملا ةيحان نم

 اهب ناكو نيرهش وحك عضوملا كلذ ىف هداصحو ريعشلا عرز نبب نوكيف' ماع

 ١ كانه عيتجت اهلابج هايم نا اوركذ ءابس ىف هركذ ىرج ىذلا مرعلا ليس

 مكحن كسب برضا كلذ اودس دق لياوالف دحاو ير اهلو ةريتك لوبسو

 نامؤلا لوطب هابملا تعمتجاف ةجاممل ردق اهنم نوذخإب بعاتم اهل اولعجو

 هللا طلسف عرازمو نيتاسسبو تاراسع هلخادو سلا يراخ اميظع ارتك: راصو

 ١ ىذلا ىداولا دس ىتح هبيلاخ هعلقيو هبايناب هرفكج كسلا ىلع ذربمل ىلاعت
 سور ىلع ناك ام الا قبب رث ىتح دالبلا هين كباب داو رجلا ؤحك

 لمرلاب ليسلا ءاجو روصقلاو رودلاو عايضلاو نانو قيادحل تبهذو لابد

 تييداحا هللا هلعجن ىلاعت هللا ربخا امك موهلا ىلا كلذ ىلع كو اهمطف
 نيب ارجاح ةماعلا سحاق ذصلاب نميلا كولم اهنَنَب ةانسملا مرعلاو قزم لك غاقرمو
 ىشعالا لاق - هب ىف رهظأ نوكيل ةر ةراذ هنرجافف عاجضلاو لويسلا

 مرسعتلا يلق 9 برامو ةوسأ -- كلذ ىفغف

 مرسي دانا ءارانمس لوا زغاض مايقال مح اسوم ةينثو ماضر
 مسق ن 6 وام حالم راس: ةيليطسا عطا اقوول .ىوراذ
 8 مدهنم فراج هب لاين ةبقح مللذب اوناكف

 0 4 شابت 5 0 اذ تكاص , 0.1 نوكيو
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 ةناغ ىلا رورم ىف اهنوبرشي ةلباسلاف فيصلا نامز ىلا راجاشالا كلت فيواج
 بيشخ نم نارعبلا 'بائقا نوذختبو اهيلا رورملا غيلع رّذعتن هابملا كلت الولو
 © هنمتب 2ىفي هلحر بنقف ريعبلا تام ناف ربونصلا

 اسهنم بلجي نادوسلا دالب ىف ةبراض هّيبونج ىف برغلاب ةنيدم سمأدغ
 وشل بايت اهناك ةدودل ىف اهفوف ءىش ال غابدلا دوجا نم ىو ةيسماىغلا دول

 ةمسق كلبلا لح اهمسقيو اهنم املا ضيفي ةيدق نيع اهب ءةموعنلا ىف
 دحا نويكم ال ةتيدملا لهاو افوام ضاغ دياز خا خا ناف ةمولعم

 © نوحناص نوملسم ربرب اهلهاو ناصقنلا نم اذوخ دياز طخاب
 ناس ىلا اهب 5 رجاتلا نأ بياجكلا نم تومرضحو خراف نيب ةيرب عاف

 اذك ىواست ةعلس هعم نالف نب نالف. ةيربلا كلت ىف عمسيف اهعيبيل هتعلسب

 8 قفوملا هللاو ٌلصا ؟ىش كلذ ىلع دزي رف نابع لخديف ًارد وا ًارانيد

 ارْهَف اهصالخاسا نكم ال ديبز برق نميلاب ةنيصح ةعلق فرشلا ذعلق
 ةريسم أدجاو الجر الا عسي ١ قيضم ىف آلا اهيلا لصوي ال لابج نيب اهنال

 ىلع ىلوتسملا ىريجلا ىدهملا نب ىلع هيلا ىوا ضايغ هنودو موي ضعبو موي
 8 (قفوملأ هللاو ةباهيمخو نيسمخ ةنس كيبز

 ابهتشم» حرادوسلا' دالبل مش اتم رجلا خيونج برغملا- ئصقاب ةنيدم مدكاك
 طمللا هل لاقي ناويح كلج نم ةيطمللا قردلاو سامرلا اهنم ءةحلسا عانص
 غبدي اًسقلخ مظعا هنا آلا نوللا ضيبا هابظلا هبشوهو كانه الا دجوي ال

 ّللصا يدلل هيف لعي ال ةلماك ةنس ماعنلا ضيب وشقو نبللاب مدالب ىف هدلج

 ديلاب مسهجو ءاملاب لبي رب وأ شدخ هباصا ناو هنع تبن فويسلاب برض نأ
 هسيقفلا ىحو ءرانيد نيتلث ىوسي» ىشاوللو قردلا هنم للخاي هنع لوزب

 لثلا !ذه ىعص نم نولوقي سانلاو لاع لتي مدكاك برقب رم هنا ىناكلل ىلع

 ىف اف اكن قايسو اهركنذ رهتشا هلا ساكلا ةنيدم هدنعو نلل هفطنتخا#

 © ىلاعت هللا ءاش نأ هعضوم

 ىف اهعقوم نيبصلاو ناسع نيب قيرطلا فصتنم ىف دنهلا ضراب ةدلب دلك
 نم ةىبشل ىقبي ال راسهنلا فصتنم ناك اذا ةآوتسالا طخ طسو ىف ةروعملا
 ©دالبلا رياس ىلا لمك اهنم نارزيشل تبانم اهب ءةتبلا لظ صاخشالا

 نم كسنهلاو نيصلا نيب ضرا ف ىصاسعلا نب ورع نب هللا دبع لاق مانك

 موي ناك اذاف اضيا ساس نم دومع ىلع سام نم ةطب اهب ايندلا بياجت
 م) © رانيد ةيامتلت لحاو لك ةييق 9) © دنفطنتحا
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 ىلع بوتكم هنا ىحو ديل ىرافظلا عودلل اهيلا بسني ءرّج رافط لخد
 تلاق تنا نمل ليق رافطظ تديش موي لياوالا ملقب اهنم رجح ىلع رافظ

 ب تيلي لاوشالا نوبجُألل كلا ةفكلق نعب لس رف زايتخالا ويل
 رث راجتلا شيرقل تلاقن كلذ دعب تليس مث رايخالا سرافلل تلاقف كلذ

 اونا“ رث اهيف موقلا ثبلي ام ًاليلقو راجتس ريجل تلاقف كلذ دعب تليس

 ناسبللا اهبو «رابحلا ىلعا" ىف رانلا لعشيو ركلا قف مييقلي دوسا نم راوبلا
 رجش نم هناو اهناطلسل ةلغ هناو اهلابج ىف آلا ايندلا ف دجوي ال ىذلا

 نوحرججو رافط لها اهيتايف اهتلم ىف مآبا ةتلث ةريسم عضاوملا كلت ف تبني '
 ثذخايف رافظ ىلا هنولمحجو هنوعمججف نابللا هنم ليسيف نيكسلاب اهراجشا

 © قاسلا قيطعيو هءظشفا ناطلسلا

 ةريثكم نذم ىلع لدتشت رجه قرشا موميلا رخ لخانلا لع درك نابع
 ديلا بوسنم هيلي ىذلا ركلاو مع ليلخل ميعربا ىب ناعغب ىب ناعب تبمس

 نضرأ نم اًنضرأ ملعال ىلا. لاق هنا معلص ىنلا نحر مع ىبا ىور ء َناَبع رك لاقي
 نيت نم ر ريكا: لضفا اسيرلا تكا وصلا” طاب لع كلاعااببلاةلاهؤر خيبرسللا
 جف لك نم نيناب ىلاعت هلوق نم دارما وه ىرصبلا نسل نعو ءاهريغ نم
 مرطب يلع نو ولقد از م وع يضر ورسلا نعو ناسع نم ىنعي قيع
 !ةكع ءادسننامو ةيضابالا جرو عامتججا اهب «لثما هب برصضي امف اهرح اماو

 ىذلا ضابا نب هللا دبع عابتا و بيرغ الا بهذللا اذه ريغ نم اهب سيلو
 نبأ ىكو ءاءإشا ىفكو:لنق :لقو هيما ىب رخآ نيم نب ناورم قمرا قااؤهظ
 نم رياط ناسعب جرخ ةيامثلتو نيعبسو سمخ ةنس ىف هنأ هكرات ىف ربثالا

 كق ميبصق ن تو لاع تودعب حاصو كانه لت ىلخغ .نففوو: :لبف' نم نبككا ركنا

 دب هوبا هرغا نق + مايأ ظقلث كلذ لعف رجلا ىف صاغ مث برق لاق برق لق بوق

 هه كلذ دعب

 اهيلا عمتجج ربنلا داليب خلصت برغمللا دالب بونج ىف ةريبك ةنيدم ةفاخ

 هللا دالب رثكا هو كلذ يلع رذعتل هالولو ربتلا دالب نولخدي اهنمو راجتلا .

 ؟ىش رومنلا نم اهبو دالبلا رياس ىلا لمك اهنمو اهندعم برقب اهنال ابهذ
 ىف نأ ىناتلملا عيبرلا وبا هيقفلا ىكحو ءرمنلا دلج اهلهأ س ابل رثكأاو ريتك

 هابم اهفيواجت ىف عمن ذفوج# ةميظع راجشا اهيلا ةساملج» نم ةناغ قيرط

 ا هاسِيلا ىقبتف كيب ريتك اسهب ا ب رطل ضايخناك ىقبيفر اطمالا
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 الو ريتك ةىث براقعلاو تايْلو تارشلو ماوهلا نم اهبو اهيلا لوصو ال ةخئاش
 مانشلا ىف 4 يواببمإ اروأو اهرامث نم لكات اهراجشاب ةفتلم اهنال فيصلاب رهظن

 تيس نم اييش نونسخاسي الو ةقيقللا تاءانصلا ىف :ةطساب كي ند ذو

 الأ يع 539 5 ايندلا لها نوليقيو ابيع هيلع اوذخا اوأر ةىش ىاو ريغ

 نوروصي مهنا ىح شوقنلا ةعنص قيقدت ىف اوغلابو روع مهناف لباك“ لما

 ةنامشلاو ةلاجلو رورسلا كحض نيب نولصفيو ىكابلاو كحاضلا ناسنالا
 هنيازخ ىف هكرتي الو ةربخل بابرا ىلع هضرعي عاتملا نم اميش غكلم دارأ اذأو

 ةروص هيلع ًاسجابيد اًبريث خا اعناص نأ ىحو ءهتدوج ىلع اوقفاو' اذا الا

 الا هونسكساو ةربخل بابرا ىلع كلملا اهضرعف ريفاصعلا اهيلع .تعقو لبانسلا

 اهل روصملا اذهو اهتلاما لبانسلا ىلع تععقو اذا ريفاصعلا لاق دحاو عناص
 نمو «ةظعنصلا ىف هرظن قد نم اوبجكتو نورضالمل هقدصف اهيف ليم ال ةجاق

 ناو اسهوحو نمزلاو ىعالك ةهاع وذ اهب ىرب املق هنا نيصلا دالب صاوخ

 ًاناسنا نيصلا ضايغ ىف تيار هللا دبع نأ نب دمحم لاقو ءاهب كلت ال ةرهلا

 اهاق امهطسب اذا هيقاس نالاني هاديو درقلا ربوك ربو هلو ةدرقلا حابص مصي

 نبا لاو «عرذا ةرشع امهنيبو ةرجاش ىلا ةرجاش نم بتي راجشالا ىلع نوكبو

 مولعم تقو ىف ةنس لك ىف ءاملا نم جرختأ ةنباد قو كسلا ةباد نيصلاب هيقفلا

 نم مدلا ثخويو مبذيف ءاميظلاب هبشلا كيدش وهو ريتك ؟ىت هنم داطصيف

 اسهبو < نكامالا نم اهريغ ىلا ليك ىتح كانه هل ةكار الو كسملا وهو اهترس

 لصي ا فافش رهغو فافش نوللا ضيبأ قو ءصاوخ اهل هلأ ىنيصلا رياضغلا

 كنيلا دالب لوعم ىنيص هنأ ىلع اندالب ىف عبن هلأو ةىش اهنم اندالب ىلا

 صيبا نيصلا فوخو رانلا ىلع ربصأو هنم بللصا ىنيصلاو موك اهل لاقي ةنيدع
 دنرفلا ةريثتك نيصلا فيارطو +« نكدا رزوك فوخو هنم مسلا مشرتي اولاق

 ةضف هفاسعضاب ىرتشي نوقيلاط هل لاقي ىذلا' عونصملا ديدلو قياغلا

 هلا ةرغلا» ىيداربلاو ةبيجكلا سيواوطلاو لدنمملا كلج نم معلا ليدانمو

 © دالبلا ىف اهل ريظن ال

 0 يان زين بوم ربع كرا يصمم نك منهن بري ةجوال
 نم كلم ىلع برعلا نم لجر لخد هنا هببسو ةيريجناب ملكت ىارجر

 ولعلا نم لجرلا بتوف بت كلذ أ مل لاقف لاع قطوف ىلع وهو و اي 0

 نم ةيبرع اندنع سبل كللا لاقن كعذأ انوينألاو بن ىنعمو هلجر ترسحنا
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 رثكا اهضرع ثلاثلا ىلا لوالا ميلقالا نم ةدنم ىرشملا ىف ةعساو دالب ىبصلا

 ةريتك هابملا ةريثك اهنأو نيرهش ةفاسم ىف ةنيدم ةيامثلت وح أولاق اهلوط نم
 اسهلعأو اههوناو هللا دالب ىسحا نم تارمثلا ةرفاو تاريخل ةريتك راجشالا

 سورلا مالطع دودقلا راصقأ ةقيقدلا تاعانصلاب مهفءذحاو ةروص سانلا ىسحا

 ميهيفو ناثوالا ةدابع مهنيدو ندكرللاو ليفلا ماظع مهيلحو ريرأمل مهسابل

 نيبصلا بيات نم «تادابعلا تويب مهلو ئسانتلاب نولوقيو سوجو ةيونام

 باوبا ةعبس هلو نيصلا دالب ىصقاب لكيهلا اذه ىدوعسملا لاق رودملا لكيهلا

 سارك ةرهوج هبش ةبقلا ىلعا ىفو كيمسلا ةيلاع ناينبلا ةييظع ةبق هلخاد ىف

 كلت فخا اولواح كولملا نم اعمج ناو لكيهلا راطقا عيمج اهنم *ىضي لجت
 لواح ناو اشيم رخ عرذا ةرشع ردق اهنم اند ىف كلذ نم اونكممت اذ ةرهولمل

 تسكعنا رادقملا اذه اهيلا نتيهتنا !ذاف لاوطلا تالالا نم ءىشب اهذخا

 اذه قو تام لكحيهلا مدهل دحا نصّرعت ناو انسيش اهيل :ىمر نأ. هكلذكو
 دبش ريبلا سار ىلعو اهرعق ىف عقو انهيلع بكا نم ساولا ةعساو ريب لكيهلا

 ءامهسلا مولعو ايندلا كيرات ل هلا بتللا نوخ ريبلا هذه هيلع بوتكم نوط

 نم الا اهيلا لصي ال ىلك ضرالا نيارنخ اهيفو نوكي امو اهبخ ناك امو ضرالاو

 ىف اننود هنا ملعيلف رجت نمو انيلعك هملع هيلع ردق نف انيلع هملع نزاو

 ماري ال يماش لبجك ةيلاع ةيرجح ضصرا لكيهلا اذع اهيلع هللا ضرالاو ملعلا
 نسحو ريبلاو ةبقلاو لكيهلا كلت ىلا رطانلا ىأر اذاو هبقن قناتي الو هعلق
 , ام نيصلا بياسجت نمو ءاهنم ةىث داسف ىلع فساتو اهيلا هبلق لام اهنينب
 ىناقوفلاو ىناستكلا اهرجح رودي ةنوحاط اهب نأ بيارغلا ةفح بحاص ركذ
 لك اهيف" قيقد ال ةلاخاو هيف ةلاخأ ال قيقد رجكأ تس نم رخو: نكاس
 ةنس لك ىف ةام هيف ريدغ اهدنع ةيرق اهبو ءرخالا ىع ادرفنم امهنم دحاو
 هفارطا ىلع نوفقي سانلاو ريدغلا كلذ ىف اسرف نوقلبو ةيرقلا لها عمتنجا
 اذاف رطما مهينإب ءاما ىف سرفلا ماد امو هوعنم ءاملا نم ٍيورل سرفلا دارا امّلك
 لبج ةّلق ىلع هوكذو سرفلا اوجرخا ريدغلا التماو عتيافك ردق اورطما

 ءاورطم رن نينسلا نم ءىت ىف كلذ اولعفي ف ناذ ريطلا هلكإب ىنح هوكرنو

 نم اهبو اهلابج نم لبج ىف تيقاويلاو رهاومملو ريتللا بهذلا نيبصلا ضرابو

 راجشا اهييارج ىو ركسلاو هكاوفلاو لوقبلاو بوبثمل نم ةريثللا تاريخل

 لاسبج نم لويسلا اهب ىنانأ لفنرقلا اولاق اهي ىنيصرادلاو لفنرقلاك بيطلا .
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 الالح كنم راذ نادمغ سار ىف اقفترم» جاتلا يلع انه برشاف

 ءالاوسبا دعب اراصق ةامب اسييش نبل نم نابعق ال مراكملا كلت

 ىلع كلذ ىري هعومش اولعشاو رصقلا !ذه ىلع اودعق اذا ةعبابتلا نأ ركذو
 نا هل اولاق ىنادمغ مههب رما امل هضر نافع نب نامتع نأ ىكح « مايأ ةريسم

 جارخ هيلع تناقفنا ول هل اولاقف هنداعاب وما لونقم نادمغ مداح نولوقي ةنهللا

 اهباشخا نم ةبشخ ىلع دجو هبرخ امو هحرزتف ناك ابح هنتدعا امت ضرآلا

 دجوو ءلئقف نافع نب نابتع همدهف لونقم كمداه نادمغ ملسا بونكم

 رعش ف دورا رطب بح لازما تل يااجو م
 «رورسلا الو مأد نش ليان روححو 7 روهدلا تسضم !ذ كهف كنم لانو هيىلا أربص

 دقعنيو بناج لك نم ىرجج هام هسار ىلع لبج وهو بشلا لبج ءاعنصب

 <قافالا ىلا لمح ىذلا ضيبالا ىناميلا بشبلا وهو ضرالا ىلا لصي نأ لبق 1

 عون اهبو لجر ةمجامج نم ةميظع يق اهب ناك هنأ ركذ ام ءاعنص بياجت نمو

 يسجل اهبو با صيبا انيح وبلا

 اهنم ىسحا نا َض كيدي ف ليزر 17 3 ابنية 5 7 53

 تينب ىلإ ىتاجتلا ىلا بتكو رعاودلو ةضفلاو بهذلاب اهنّيزو سيلقلا اهاّمسو
 برعلا مح ايبسهفلا فريصأ ديرأو كولملا نم ايلتم لحال سيل ةسينك كل

 ةهنع 5 لاسف اهين ثدحاو اهانان خنانحخ ىب 5108 ىنب ضعب كلذ عمدت

 ليبابأ اربط هيلع ىلاعت هللا لسان هتليفو همهكسعب ءاج رف هتمدييو ةبعللا

 اسهباحصا مسقا هلا ةتلمل اهبو «لوكام فصعك ملعجن ليج“ نم ةراج ةيمرت

 لجيل ةنلل كلت تناكو ءاعنص نم زيسارف ةعبرا ىلع و نيكصم اهتمرصنل

 مزع لجرلا تام املف نيكاسملا ىلع قدصتيو هلايع ىلع اهتارمث فني ملاص

 ال نأ نوتفاسختي مو اوقلطناف اسيش نيكاسمللا نوطعي ل نأ ىلع هباكأ
 قيرط اذه ام ىعي نولاضل انأ اولاق اهوار املف نيكسم هيلع“ مويلا اهنلخدي

 ىداولا كاذ عيمعنو نومو رك نوكأ لب اولاف خف راح 201 أوأو اننيباق انانسي

 اهقأطي نأ ليحاأ ردقي 29 بالللا بابينأ هبشن هتراجح -> نولعم ٠ دأو وشو ةاوربمصلا

 تناك ١ أولاق هنع لام هبراق ذاك كةوف ربطي لوبا ميطاولاب اهيا ةدبناو الو

 © خنس ةيامثلث اهيذ ىفتت رانلا
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 ةليلق ىو ربنعلا ةحار هنم سوفت اهتويب ىف شر اذا ءاملا نأ ركنذو اًضارما
 لأ اهيلا لقن* اهريغ ىف سانلا لقعا !ذأ ماوهلاو بابذلا ةليلق للعلاو تانالأ

 اهبييطل اهنع جوج الو اهنطوتسا ءاهلخد نم 0ك لا ابرك زن لكيحت 8 ءهللع

 هام اهبذعاو ءاوه اسهحاو ءانب اهندم نم" اطل 5 ةيصق هيما

 ةحار هنم به اسهتوبب 98 9 أذا ءاملا نأ ركذ اًضاوما وطملكاو ةيرن اهبيط 5

 ل مصت اهجورم ىف 0 ليال ا أذأو اربي اهيلا لفن ا

 باش نب رباع نب رينع نب لازا نب َهاَعْنَص اهانب «دسفي ال اع ىبسا اهب ىقبي

 لاق ماسويكاوف ةنودبصو ايهايم قرختو اهنيناسب ةدح قى (نقشملب تردهبشت

 نوفيصيو نينرم نونشي خدس . ىف ءاعنص لفأ 5100 كا نب ليحت

 لوأ تلوذ اذاف اسطرفم عيل اللاب راص لجل مقا سمشلا تلوذ اناف نيترم

 دوعي نازمما لوأ تلوذ اتاك. ةانات نوكحين اس هدر تنهش ىع تملأز ناطرسلا

 نأ ريغ ةيناث قومه ندا ىدلمل ىنا تراص !ذأو اغيص نوكيف ةيناث قرم ايلا رخ 33

 نإ نيب نأ ىب نآرع لاق فيلل ةيايكم يل رسل 9 ينازل ةنامدو

 5 ءاوهلا لادنعأ اهب ءاوتسالا طخغ حكلي وهو ءاعنبص نم ربكأ كلب نميلا نضراب

 نم ناكو ءاهراهن تاعاس براقتيو فيصلاو ءانشلا ةلحر ىلا ناسنالا جان

 لق بصح نب جرشيل هيناب اولاق ةعبابتلا هانب ىذلا نادمغ ءاعنص بياجت .

 يربط فرصأ دج مجوو ضيبأ ةجوو و كس خجو هجوأ خعبرأ ع هذدلا ىللللا نبأ

 ندي ويمفسكولا نيفقس لك نيب فوقس عبس ىلع أرصق هلخاد ىف ىنبو رضخأا

 سيما هس لا تعلط اذا هل ناكف
 نم. نسكر لك ىلع ,وييصو ةدحأو د هفقس لعجو نولملا ماخرلاب هانب سلجم

 هبذ ميبادصلا جرسأ اآذاو كسألا 0 دز اهتم عمسي ميولا ها آذآ سا لات هناكرأ

 4اديعلا ندج وذ لاق هيفو قربلا عملي امك هرهاظ نم عملي رصقلا رياس ناك ليث

 ينساب ديس هانب هنع تدّلدح ىذلا نأدمغو رعش

 تا

 قوربلا ضاموتك ىسما اذا هيف ىكلي طيلسلا مجباصم

 ( قبو ع بهل ينير كج اريقو ًادامر 7-0000 كلدعي ىحكضاف

 ديلا كعب 9 ماسك ماسخر هالسعأو سس سس

 اهرخآ ةدبيصق ىف نب ئئذ ىب فيس حال تلصلا ىأ نب 2 لاقو

 *) 4 دفع تملاز اهببلا لقن مث الإ «.4# ىلادمهلا 2) 4 خطقن لوا مثحنع 2) 2 1515
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 هل لاق هباطخو هباوج نسحو هلقع لامك مورلا بحاص ىار املف هفلخ نم
 تابجت كلملا دبع ىلا بتكف برعلا نم لجر انأ ال لاق ثنا ةفالخل تيب نمأ

 كشلملا ادبع لاسقف مهما .هريغ اولوو“ لجرلا اذخ لثم مهدنع موق نم

 نينموملا ريما رهك" امنا ىبعشلا لاقف كلنقا نأ دارا هكيلع ئفدسح ىبعشلل

 سلج ىبعشلا نأ ىحو'<ىسفن ىف ام ادع ام كرد هلل لاسقف كري مث هنال
 ةارملا ترهظاف هاسنلا لمجا نم ةءارملا تناكو ناجوز هيلا مكنحاف هاضقلل اموي

 يحسم وجا بوو دل

 ان يسب حبا ىطختو لالدب هتنتف اهيل فرطلا عفر ان ىبعشلا ىنف

 اهيلع ضقي رثو مصخل ىلع اروج ىضقف اهيدعاش برقو اهبرق راوجلل لاق
 لاقو مسبنت ىلأ كن اييباك. ا ناورم ف نللا دبع ىلع تلخد ىبعشلا لاق

 ءاهيلا فرطلا عفر اذ ىبعشلا ىنف«

 كنه ال نينموملا ريما اب ًابرض هرهظ لا تل ذه لياقب تلدعف ام لاق مث

 0 موق ىلع لخد ىبعشلا نأ ىكحو «تلمجأو مللاو تنسحا لاقف ىنمرح

 ام انضارعأ نم ةزعل رماسخ# ةاد ريغ انيرم امينه لاقف هوسلاب" ,هنوركذي

 - ًايذاك تنك ىنراو ىل دللا نفغ ةداص تنك نا اذه اب لاق لجر هبسو تلحسا

 © نس نينامثو نيننثا ىع ةيامو ع عبرا ةنس ىفوت «اككل هللا رفغ

 ىف رطبقلا كينانإلل ىلا ؛قيغنم ادهش انهي م نأ اهمياجت نم نميلا ضراب ةيرق تهش

 تيلو لاق دارم نم لجر ىكح «هيف ذوفنلا ىلع ردقي 2 ةدشر دلو ىنكي من

 ىدلخدان معن تلق ابجت ىيرأ الا لجر ىلل لف نأ ايهسقا انا انيبف تاقدص

 ًالوفم انحامر نم نوكي ام ربكاك داع ماهس نم هسب انا !ذاف لبج بعش
 بونكم هيلعو لب ةورذب ثيشت

 داعم تامملا لبق نم لمرلا ىول ىوللا ىذب يمش تايبا ىلا لع الا
 م بلال اشو اسيعل ا نا ادعس ب اينك آبي دالي

 هيلعو ىرخا رهظيو ًاروط املا هولعي رجك“ !اذاف لحاسلا ىلا ىديب ذفخا رق
 (قبست ول كناف كق زر. بلجن الو هللا لقثاأ هبر دبع اب مدآ نبا اب بونكم

 ىتسح رس اذه مطنيلف قّدصي رث نمو كل سيل ام قزوت ىلو كف

 © رجافني

 نم ةسداع وذ اهب ىريب ال بيطلا ةياغ ىف نيصلا دالب رخاوا نم ةدلب الب
 اسهلقاو ةروص سانلا ىنسحا اهلها اهتبرت بيطو اهءام ةبوذعو اعءاوع ص
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 ونق لج ىلع ردقي ال سواسطلاو زوم ونق لج دقو سواطلا ةروص هيلع بونلا

 ام نيصلا لهأ نولوقي كوللا ضعب ىلا ةيدع بوتلا اذه كلملا ثعب ولف روملا

 ة©زوللا ونق لج ىلع ردقي 2 سواطلا نأ نوفرعي

 ربنعلا استهيلا ةبسنني نكجلا لحلاتسس قلخا ناططو» دلع نيو هيض رك

 ح«سانسنلا اهب دجوي ةريتك ضايغ اهبو اهلحاوس ىف نجوي هنال ىركشلا
 قلع تلا انهئانسور  نضعج ينسب بلونه رك شلا سلفا لالة موعلا زور اخ
 قكيادل نابسنالا. ندب .فصنك. ةباد وهو .ةلكانو «ديصنل انا لاسفقف نيانسنلا

 لاقف هارآ نأ بحأ انآ تلقف هاضعالا عيمج كلذكو ةدحاو لجرو ةدحاو

 هجوك هجو هل ءىشب اوداج دغلا نم ناك املخ هنم اعني ابل ا.ديص هناملغل

 ةدحاو لجر كلذكو هردص ىف ةدحاو كي هلو هجولا فصن هنأ الا ناسنالا

 هنا هك سرا ويسبسور ايوا دللاب انأ لاق ىلا رظن املف

 ىذلا لجرلا ءاج املف جيرلاك اعوسم رف ةوقلطا ىتح مسيب لزأ ملف انلوكام

 ىلك انلعف اولاسقف ايش انل اوديص ملك تلق اَمأ هناملغل لق دنع تنك

 أودغف ينيضلالبأ ودغلاب ثرما مث هللاو كعدخ لاقو ككضصف هنع الخ كفيض

 اسبأ اب ٍلوقي دحاو اذاف ليللا رخآ ىف ةضيغ ىلا انرصف مهعم تنكو بالكلاب
 رزولاب كيلعف رضح لق صضيقلاو ربدا ىق ليالاو فسا لق جيصلا مز نفح

 هرونعأ دقو رمج ابا تيارف مهيلع بالللا اولسراف يرث الو ىلك رخالا لاقف

 لوقي وهو نابلك

 ناوحالاو مومهلا نم ىرهد  ىناهد هب اع ىل لييولاخسب.ةلوعت

 ىلاقّكصو ىلوق اسعمساو نابلللا اهيا ليلق افق

 قاض هان صرخ ناسيا ٠ .قاسسيراعس#" نوح 5

 ىناستكرت وا اتومت ىنح ىنامتكلم ام كابش نول
 بخ ركذو ايوشم رمج“ قاب اوثا هتداع ىلع لجرلا رصضح املف هاذخاو هايقتلا
 © اذع نم طسبأ رابو قف سانسنلا

 000 نويبعشلا اهلهال لاقي ىرقو الب هيف نميلاب لبج بدع
 ىرفنشلا لاخ وهو أر اش طبات لاقذ

 لطي ام: عمو ذاينقل علس نود نم بعشلاب نأ

 نم ءاضقلا لو هرهد كيرف ًاعرو اناع ناك ىعشلا ليخارش نب رماع وريوبا اهنم

 باب نم كلملا ىلع هولخداف ًالوسر مورلا ىلا هتعب ناورم نب كلملا دبع لبق
 ءاخلف كلذ ىئعشلا فرعذ كلملا نمدخ  نولوقيفلز كسلا ىدأرب قاف ضل



)*( 

 © اناسرالا ل لوجأ نصح اهقاكر وول نم راوض نم
 ىلوصلا هلاق امرلا ىسحا قو ةيرهمملا حامولا عانص اهب ةشبحلاب ةةيرق رههم
 املا سار ىلع كنهلا ضرأ نم اهينإب لينلا فوج ىف ةيرقلا هذه نأ هريبغ لاقو

 هديج ىوفقتيو هلادز نودقوتسي ةيرقلا هذه لما ايعيج انقلا نم ريثك

 © قفوملا هللاو دالبلا رياس ىلا اهنم لمح فورعم ةشبمل ضراب وهو هنوعيبيو
 كيلا دبقشا هج ازين ابيقشي كابل رادو ,نيطلا بالج هببمق ليبآدنس
 اهرطق ةميظغ ةنيدم قو ايتلخد ليلعهم نب رعسم لاق ةماعلل رخالا قشلاو
 هعافترا روس اهلو كلملا راد ىلا فغني عراش لك اعراش نوتس اهلو موي ةريسم

 لزسبفي وزج لك اووج نيتتس قرفتي ميظع رهن روسلا سار ىلعو اءارذ نوعست
 صضرالا ف بصي ىتح اهريغ ىلا مث اهيلا بصي ىحر هاقلت اهباوبأ نم باب ىلع
 روديو ةنيدملا هفصن لخديو نيتاسبلا ىقسي روسلا تدك هفصن يرخ رث
 ء عتالضفب يرخ جراخو عيقسي لخاد نارهن هيف عراش لكو اهلك عراوشلا ىف

 ىنيصرادلاو لفنرقلك بيطلا عاوناو تاريخلو هكاوفلاو لوقبلاو عورؤلا نم اهييفو
 ةوجولا ناسح اهلهاو ريثللا بهذلاو اهوك تيقاويلاك رهاود-ل عاونا اهبو

 ' هياوباو ندكرللاو ليفلا ماظع هيلحو ريركل هسابل سورلا ماظع دودقلا راصق
 ناقاخ اهنمو ءعميسانتلاب نولوقيو سوجناو ةيوناماو ناتوالا ةحبع ايفو سونبا

 انسهيفرط ىحأ بهذ نم ةلسلس هل ةسايسلاو لدعلاب فوصوملا نيصلا كلم

 كلما ملعيف مولظملا اهكرجل كلملا سلج دنع رخالا فرطلاو رصقلا يراخ

 ابوك سبلي ًامولظم ناك نمو سانلل روهظلاو ةعبج ّلك ليفلا بوكر هنداع نمو
 هنيعر ىف كلو نمو ءهتمالظ ىع هلاسيو هرضح ىلما نيع هيلع عذو !ذاف ريحا

 ةداسيع تيب أهبو م«دحأ هيلع ىف هلم ناويد ف بنكي نام وا

 نودبعي ةقيقدلا تاعانصلا ىف ةطساب دي ايلهالو ليتامتو مانصأ هيف ميظع

 ةيعرلل ةنسح بادا هلو معديلع اوركنا لعف نمو ناويلل نوكذي الو ناثوالا
 الا ىشه الو هيبا روضح ىف دعقي ال دلولا ناذ كلاولا عم كلوللو كلملا عم
 نوساعيو ئيسانتلاب نولوقي نيصلا لها هيقفلا ىبا لق دعم لكاب الو دفلخ
 ةطاولث موفقو ناملغ مهلو سابم دنع انزلاو اهب نولغتشي بنك ملو موجنلاب
 لها دنع ال ميتلفس دنع كلذو انزلل كبلا ىلع ىراولمل اوفقو دنهلا نأ امك

 كلذ نم دارا ا وعملا عيمج كلملا ىلا عفريل عاّنصلاب لكو كلم او «زييمنلا
 بوث عفترا هنا ىحو ءدقزم بيع هيف امو ىوسلا ىف عابي لاو هتنارخ هارتشا
 اذه نا لاقف هبيع نع لّمسف دحاو آلا مهلك جياشملا هنسحتساف كلملا ىلا
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 طسبناو هل كرخن' هيلع لخد ايلف موي تاذ ةبلطف < ميرابتلا ىيدنرسلا

 نع ىهنلاو فورعم اب رمالا ةنّيدملا هذه ىف ىرا ىلا لاق مث هلاح نع هلاسو دعم

 هرأد نم جمخاو كريغ مال ةمول هللا ىف هذخإب ال نم ىرا تسلو اًنورتم ركنملا
 يف باسستحالا ناملغو ةباد ىلع هبكراو ةقيتع ةماسو ارارم لسغ سين
 ىف !ذاف ءابسنح# ىيدنرسلا راصو ىسحتسا اذهب جاكم. لكو هتمدخ

 داي نوبرشي ةخءامج اذكح عضوم ىف لاقو ىيدنرسلا ىلا صخش ءاج مايالأ

 ًالاهج ًانايبص موقلا ناكو ميعالم رسكو عرومخ# قارا هيلا بهذو هباكتاب
 ىضاسقلا ىلا ىيدنرسلا ءاجف اعيجو ابرض هباكتا اوبرضو دوبرضو هيلا اوماق
 ام اولاقف كيلوا اوناك نم اورصبا لاقو قلوحو بضغ ىضاسقلا كلذ هفّرعو

 :ءايسج اذك نانتسب ىف ىيدنرسلل اولاق مإبأ دعب مث ءاأدحا عانم فرعن

 اولتقو اوماقف مهيعالم رسكو مثرومخ قاراو هباصصاإب هيلا بهذف نوبرشي
 خماعلاو سصيمفقلا لذ-طخاو هننيب ىلأ ىيدنرسلا داعف هوحرجو ىبيدنرسلا باكتا

 لاقف كئلذل ًالها تسل لاف ىريغ ىلع اذه علخا لقو ىضاقلا ىلا بهذو
 مالنا اذه عد هل لافف باوت اوشلإ عنب الون يبطل يوقع انو وعسل لطيواوبإلا

 الو دوصقللا تفرع ىق ىآو كريغ دي ىلع درجأو لتقأ ىلا كضرغ ثننأ

 © كلذ كعب عدا

 امك اهنع باكل يبهذلا ندعم اهب جنؤلا ضراب فرعت ةنيدم وخلا خلاغس

 ةبيرق ضرا ىف اهنوعضيو ةعتمالا اهيلا نولمك راجتلا نأ نم ربتلا كالب ىف رم

 عاتنم لك نمث نوكرتيو نوتاي نادوس مو ةَلاَفَس لها نأ مث نوعجريو مانم
 بفنص وهو» اول ءامسعتو < صنولا راجت دنع فورعم ىلافسلا بهذلاو ءهبنكع

 ىقبي الو اغببلا نم مصا مجم ظافلاو عيفر توصب عمس ام'ديعي ريطلا نم

 اسموق تيار مهل نب دمحم لاقو ءرضخو"» رو ضيب اغبب اهبو ةنس نم رثكا
 ةذتبلا اميش نودمري الو دمرلل عفاد هنأ نويعزيو بابذلا نولكاي

 راثآ اسهلو ةميظع ةنيدم تيناك كيال“ ىبا لاق نميلا ضراب ةنيدم قولس

 عوردلا عانتص اهب ناكو ىلكلو ةضفلاو بهذلا عاطق اهب دجوي ةيقاب ةميظع
 وعاشلا لق مسنلا ةيشل

 <بحاببذل ران مافصلاب نودقويو هجاسن فعاصملا قولسلا لقن

 تاليكابد ناتننف ينيب اسهدفسي اهب باللكا نال كاذو. ىراوضلا بالللا اهبو
 عاشلا لاق بالللا ثبخا؛ يو ةيقولسلا ٠

 0 هن عربخ ٠ و) ه« مدخت 4.)3  رفصو )8 لياخلا 4 لماللا )5 نمخأ
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 او و ا

 ام عضراك نيعبرأو ًارانيد نينالت رازالا نمت غلبيو بصقلا قوفت هلا رزألا نم
 عاوذاب ةغوبصم كلذ لثم اهنمث غلبي تاراقع هنم نذختيو بصقلا نم نوكب
 ةناغ قيرط ىلع اهنال الام غرتكاو سانلا ىنغا نم ةنيدملا هذع لعاو ناولالا

 نم ركذ ام عم ةيربلا كلت لوخد ىلع ةارج اسهلفالب بعذلا ندعم هلأ

 © قفوملا هللاو اهنم فرعي ربتلا دالب ىف كو انيف لوخدلا ةبوعص
 3 ةابركز نب فليب نكي نوصل دالب نيمقأب ننكرف وتحت ىف ريت بم لفرس

 رخآلا ىلع صاع دحأو "1 كولم ةتالق اهل ًاخسرف نينامت ىف اخسرف نونامت

 دعاقت اذا نويدملاو هتيانج ىلع ارد ةعبس ىلاذل نم اوذخإب نأ مهتاداع نمو

 هدجو ناسكحكم ىأ انج هلوح طخ نم هيلا كلما ثعب نيدلا ءادأ نع

 ناف ميرغلا ءاضر لص وأ نييدلا ىضقي ىنح طل نم نرخ نا رسجب الف
 هثلث مّلسيو نيدلا فاعضا ةتثالث هنم كلملا ذخا نذا ريغب طخل نم بخ

 نم قودسنص ىف لعجج كلملا تام !ذاو «هيثلث كلملا ذخايو قحكتسملا ىلا
 عاونا اهبو ماعم اقرت ىتح هنجوز هقفاوتو رانلاب ىرمجو لدنصلاو دوعلا"

 ندسعمو تيقاويلا عاوناو كسملا ةبادو ليجراسنلاو دوعلاو هيواثالاو رطعلا

 اهيلا تبرض ةعقب ريخ معلص هللا لوسر ىعو «ولوللا صاغمو ةضفلاو بهذلا
 اهيف بيدنرس ةريزجو ىصقالا دكر سلاو ا!ذه ىدجحسمو ةكم لبالا طابآ

 ىف بهاذ وسمو مع مدآ هيلع طبقأ ليجن اسمهب ء مالسلا هيلع مدآ انوبأ لون

 ةدحاو مدق كو مع مدآ مدق رثا هيفو مابا ةفاسم نم علوي سول ةأربب ةاسهبلا

 باح مسيغ نم قوبلا لثم ةليل لك لبِمل اذه ىلع ىريو رجا ىف ةسومغم
 توقايلا نأ لاقيو ءمع مدآ مدق عضوم لسغي رطم نم موي لك هل لب الو ميغو

 ساسملا عاطقو ضيضخل ىلا اهنم ليسلا هر لابلل هذه ىلع دجوي رجالا

 ىف اهباودو اضيا نوملسم اهبو سوج بيدنرس لعا رثكا اولاقو رولبلاو اضيا

 اسهنم ؟نورف ةرشع هل شبك اسهبو عونلاب الا انباود هبشن ال نسل ةياغ
 دب أوكربت نيوزق لغو نيوز درو ىيدنرسلا نيدلا كيدس فيرظلا ميشلا

 كلذ نوهركي ماوعلاو ةيناويدلا رومالا ىف ةالولا عم لخدي نيوزق ىضاق ناكو

 نيوزف ىيدنرسلا نكس املف اهتوبرخو ىبع داقلا راد اوبهنو ةاغوغ اولعع امترف

 مق اولاثو ىيدنرسلا ىلا اوبهذ اميش ىضاقلا نم اوهرك املك هب موقلا كربتو
 نم ىقل ىضاقلاف فولا هعبت ىيدنرسلا اخ اناف ىضافقلا ىلع اندعاس

 هز جاعلا
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 تلاق ةفيرط اهمما ةنفاك دنع تناكو ناطخحق كلو نم كحال نكي مام

 امط اذا رحلات داما مكيلا نلبقيل هامسلاو ضرالاو ءاهضلاو ةملظلاو نارعل

 ىنيبف انلاوماب انتعجن اهل اولاقف ابصلا بيع يمل عديف

 ةرضاص لك رجج ىداسعلا ذردمل نورتل ىداولا سار ىلا اوقلطنا تلاقف كنلاقم

 محن هموق نم رغفن ىف نآرع قلطناف دادش رافظاو دادح باسيناب داخضصم

 هعفديو لاجر هلقتسي ال ىذلا رجا علقيف رجأ ذرجب © !ذاف كسلا ىلع اوفرشا

 ملع كلذ نآربع ىار اسملف ٌلسلا تفيل رحلا ىلي ام ىلا هيلجر بيلاخ
 انلعل ريج ىنب مكع ىنب نم لوقلا ذه اومتكا هلهال لاقف ةنهاللا لوق قدص

 ١ ناك اذا ةتراح هيخا ىبال لق رق صرالا قلم نمو ضتنو ةماعلا عيبن
 اذاو ىلع اهّذر كتيداش اذاو ىنفلاخ ًالوق كل لوقا سانلا عمتجاو دغلا
 لاطفال نار لاقف كلذ فيك مع اب لاقف هلم ىنبرضاف كتيرض

 ءامظعو هموق فارشا ناري دنع عمتجاو دغلا ناك ايلف ءاذه ىف انتكلصم
 بوف هديب تناك ةرصخم هبرضف هاصعف آرمأ ةقراح رمهأ هتايعر ةوجوو ربي

 هقح ىف عقوف هيخأ نبأ لتقب رمأو بضغلا ناربع رهظاف همطاو هيلع ةثراسح

 لاقو اهب نهنما ضرأ ىف ميقي ال نأ فلح هلئق نع كسما املف تاءافسلا

 ريك ونب اهارتشاو عببلا ىلع مهعايض اوضرعف اموي كدعب ميقن الو هموق هوجو

 ةريسي ةد مهليحر دعب ليسلا ءاجن ىنميلا ضرأ ىع لحتراذ نامتالا ىلعاب

 مانلدبو مرعلا ليس مهيلع انلسراف اوضرعاف ىلاعت لاق امك دالبلا تبرخو
 نالبلا ق.:اوقرفتف:لييلق ردس نم ةىتو لثاو طبخ لكا قأوذ نيتنج مهيتنجك

 و اونمايت ةتس ىطبا ةرشع اوناكو ابس ىدايا أوقرفت لاقيف لثملا مهب برضيو
 ماذجو ةرماع و اوماشن ةعبراو ريكو راماو .يحذمو دزالاو نويرعشالاو ةدنك

 ابهيلع هللا ىلص انّيبنو ىسيع ثعبم نيب ةعقاولا هذه تناكو ناسغو مو
 2 سالت
 لبج عطقم يف نادوسلا دالب فرط ىف برغملا بونج ىف ةنيدم خساما حس

 رصبلا لم ٌاليخو نيتاسب هيلع اوسرغ ريبك رهن اهب لمر طسو ىف نرد
 اخسرف رشع انثا اهعرازم نأ اهدعاش دقو ةيراغملا نم ءاهقفلا ضعب ىتدح
 كلذ ىلع ةدايزلا دارا نمو اسهسمخ الا ةئس لك ىف عرزي ريب 3 لك بناج لك .نم
 ءاستلتللا" نم ىرتاشي الف ةاميق هل ىقبي الرثك" اذا عبولا ند كلذو هوعنم

 انلوجح نيب ام ًاسفنص رشع ةناسف اسسها امأو رمتلاو بنغعلا فانصا اهبو ءىشب

 لإ ف تكأ ) ©.» ءاشلا :
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 ضصظ01 7 بياسلا ني فم لاو نميلاب فالخ نيبعشلا تأذ
 ودود حبق اذاف ج زأ ىع ىدبان ًاعضوم قرخغ نميلاب“ ليقأ ؟ادساو نأ عالتلا ىذ

 «تاماول ويانا هدي نير ةلخم ذو باسيج ديلح تيم ديأع

 ليقلا ومع نىب ناسح انأ مص 5“ هللا مدبب بوئكم هيف 1 5 سول ذاو أ ةتوقاي

 ليقف فلا رشع انثا هيف كله كيعامو ديعرخ نامز تم هللا الا ليق ال نيح

 كلذ ناك لعل اولاف نرغجاذ نريجلت نيبعشلا تاذ تيبناف ًاليق عرخآ تنكو
 نوكيل نيبعشلا تاذ ناسح قاف هاوهلا داسفل تام نم تاف نوعاطلا تقو

 ِراَمَن داش هنا ناجولا» ناميلس عيبرلا وبا كح نميلا دالبب ةنيدم رامذ

 ماسخر نم ةدعأ ةتس اهنم ىقب لق يدق ةراع راثا اينم ةلحرم ىلع ىأرو

 كلن لجأ ىل ركذ لاق ةيراج ةريتك هايم اهنودو ةدلمعأ ةعبرأ اهنم ةعبرأ قوفو

 ضاخ امو ةدعالا كلت ىلا هايملا كلت ضوخ ىلع ردقي ال ًأدحا نا دالبلا

 © سيقلب شرع اهنا ىلع نوقفتم دالبلا كلت لهاو مهع الأ دحا

 ءاملا ةبذع ءاوهلا ةبيط لعالا ةريثك ةنيصح ةنيدم تناك ناطحق نب برعي

 ىاعت هللا اهركذ هلا هو ناوي عاونا ةريثك رامثلا ةذيذل راجشالا ةريثك

 ؟ىث الو: ضوعب الو بابذ اهب جوي ناك ام روفغ برو ةبيط ةدلب هل اوركشاو

 ةريثك هايم عضوللا كلذ ىف تعمتجا دقو اهوكأو برقعلاو ةيداك ماوهلا نم

 رادقم نيبلبذل نيبو 0 وو سول ووو

 يس تكلصلاب ادن يلب نا تنني كيل بديل ْن امز ن اهله ودا

 اهيفس مادو كسلا ليخاد 00 هيلا اوجانخا ام ّلك هاملا نم 00 ليفسأو

 ريم ونب معونبو ةوخا اهلها ناكو لامشو ني نع ناننج ىلاعت هللا لق امك

 ىلاعت دكاايطاسفب ةيوذكف ايمن سع تالق خيلا ىلاعت هللا ثعبف ناليك ونبو

 كولو رك كيلوبل نميلا ةداسِيس ْْن اكو رماع نب نار اهنم + 2س ىلع ذر

 قيادخلا نم هتابرقالو هلو القاع ًاداوج- ناكو رماع نب نارمع ريبك ناكو٠ نالهك
 ة) ه.ظ اهندب ) 7 نميلا نم 2 ©«.4 ىناجرلا ") 4 لزنور, 5 هرعت

 تلوذو 7 ©«.5 بعاشم, © ابعاش /
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 ىضقو هللا لوسر دمحم هللا الا هلا ال بوتكم هيلع حول لكش ىلع رجح هسار

 هللا وسر داع نب دولخل ىب دوه انا اًناسحا نيدلاولابو هابا الا اردبعن الآ كبر

 ىرم ةذم ايف تيقبو ةلاسرلاب ماتّمج حون نب ماس نب ضوع نب داع ىنب ىل
 حلاص ىدعب :ىججسو دحا نم قبي ملف ميقعلا جيرلاب هللا مذخاف ىنبذكف

 ربق اذكه تقدص هضر لح 10:11 حملا مافخانف هموق هبذكيف ةولك نبا

 رافقللا حاورا اسهيف نأ معلص ىبنلا لاق هلل. كو توهرب رب اهبو ءمع دوه

 لاق هضر ىلع نعو < ملظم دأوو ةالخ ىف ةقيع ةخعدق ةيداع رمد فو نيقئانلاو

 نتنم دوسأ اهوام ريب هيف اهيونمزدصت توعرب ىداو ىلاعت هللا ىلا عاقبلا ضخغبا

 دج انا لاق هنا ئمرصح لجنر نع ىمصالا ركذو ءراسشفللا:ماورا:عببلا ئواب
 نم اميظع نا ربخل انينايف !دج ةعيظف ةنئنم ةحكار توعرب ةيحان نم“

 07 تنكف لاق توعرب ىداوب هليل تاب هذأ لجر ىكحو ء تام رافللا ءامظع

 نا لاقن ملعلا لهأ ضعبل كلذ ترحلذف همود اب همود اب ليللا لوط

 ةام* تومرضح هيقفلا نبأ لاق ةثونخل دام اهبو ءدمود دهسا رافلتا حاوراب لكوملا

 هايلق سوو ب ةييرشلا و ووياوفرب

 ىميلا ضراب سيل اولاق نميلا ضرا نم رامذ برقب نانتيرف نارومدو نالد“

 اكدسصقي ةريتك اهب رجاوفلا اولقو نيتيرقلا نيتاه ءاسن نم اهجو ىسحا
 يوتا, نييكلم انذاك عراززوسجو نال عرار اولاق روجفلا ةدايعتبلا نيكابالا ىف ياش

 نسل ىف ناسفانيو ءاسنلاب نيفوغشم اناكو ههساب اهامسو ةيرق ىنب دحاو. ّلكو
 ىلا كانه نف امهل لاس تاوذ ةديعبلا فارطالا نم نوبلجي سانلاو لاذ

 © قفوم ا هللاو سبيلا ىلع كميلاك نميلا ضراب» لامجناف الأو لال نيننيرقلا لعأ
 ةريسم اهلوط لينلا لحاس ىلع ةذدتغ ةبونلا دالبب ةميظع ةنيدم خلقند"

 مهضرا ةبقاعي“ ىراصن اهلهاو ليباك ةكلم لزنم قو ليلق اهضرعو هليل نينامت
 ةرذلاو ةطنللو ريعشلا تبيني اهقارتحا ةدش عمو دنع ةرارخل ةياغل ةقرتاح
 صاصخلا مهتويبو ىميلاب ءىتن 0 مدالبو كاراأو لقمو مركو لخت مهلو

 ةريتك 2دنع رمنلاو دولجلاب نيو ؟ ةارع اهلهاو مهكلم“ روصق كلذكو اهلك
 لوطل اهفلخ ىلا ةينكام خةبيجم باد قو اضيأ ةفارولاو اهدولج نوسبلي

 © مياوقلا ةريصق قلخل ةريغص لبالا نم فنص ثدنعو اهيلجر رصقو اهيدي5

 *) 8 ةيحانب *) 4# ةام نيع 1) © اهيام نم برش 2) (ةطتا5 م. 2

 نالآاذو نارومذ 5) © لعاب ط) «.5.6 خلقمد " © هتماعب 4) © هبشا ءىتن

 4 ةييبش «*) ©. مهكولم 5 © نورزتم, © ةرزتم
1 
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 هس كف“ ننأب ىلا' ثا ةجالل لعل لقو ىلملا هاقيبنساف ىل لحن ال ةرجالف

 اهضيقي ىدح هل لق رك اهيف رهظف ًاضرا هنم تيرتشا اهدحا لاقف ناميصخ

 كالوالا نم املت له ىضاقلا لاقف هل زفللاو اهيف اب ضرالا تعب ىلا رخالا لاقو

 ىلع احناصو امهيدلول رنللا لعجو ىرتشملا نبا نم مابا تغب بوزف معن الف
 ص هل لاقي لجر هانب نارقلا ىف هللا هركذ ىذلا كيشكملا رصقلا اهبو ءكلذ
 نوكي ال ًارصق انب ميقعلا ميرلا نم ذاع موقب لوف ام ىأر ا هنأ كلذو داع نبا
 ةوقلا نم هل ناكو هلهاو وه هيلا لقتناو هماكحا ةّدش نم ناطلس هيلع ميرلل
 لوكام.ماعطلا نم لكايوب ضرالا نم اهقورعب اهعلقيف هديب ةرجشلا ذخاب ناك ام
 ءارذع ةياعبس نم رثكاب يووت ءاسنلا نم ًاعّلوم" عنراكو هموق نم ًالجر نيرشع

 قادما لرامز ىغبو قفط" ةدالزا رثك اضلخ ئتناو ”ركذا اهقحلاو لك نم ه0 فقؤو
 هالثك رترح ىنح ناك نم انيك هلتق الا دحا هب رع ال هداسن عم هرصق ىلاعأ

 رسجك 9 نوح رصقلا ىقبو ءاسمدسلا نم خكصب هموق عم 2 قدام هللا :تلهقان

 نيناك نينا هلخاد نم عماني ناكو ميظع عسجاش هيف رهظ هنال هليخد دحا

 ىو اهانكلها ةيرق نم ىياكف هلوقب مهلاتماو نع ىلاعت هللا ربخا دقو ىضرملا

 تناك ةلظعملا ريبلاو كيشم رصقو ةلطعم رمبو اهشورع ىلع ةيواخ ىهف ةملاظ

 لاق مالسلا هيلع ىنلا دوه ربق اهبو «ىلاعت دللا ءاش نا اههكننس ندعب
 اذاف هضر ناسمثع ةفالخ ىف معلص هللا لوسر دجحسم ىف تنك رابحالا بعك
 لاق هّنع نبا يأ اولق دّمح مع نبا مكيا لاقف هلوطل سانلا هقمر دق لجرب
 يوستاب لابر لاف اصر بلاط ىنبأ نب ىلع ىلا اطومواف ًاريغص هب نْمآ ىدلا كأذ

 ككأ ردا عضوم فو ىذا ملغ لاسقف توم ريضح دالب نم نميلا نم لاقف لجإرلا

 كناك لجرلا لاقف مدلا:ةرج ىف ةام اسهقاروأ نم رطقي هلل. ءارمخل ةردسلاو
 زاب نش ةيشم «لانبمع طق للصف هىكضلاس هذع ىلع لاقف مع دوه ربق نع ى ء2نالاس

 فوهك هيف ماش لبج ىلا انرسف هربق ديرن ىل نابش نم ةدع ىف كابش
 دق نيييظع نيرجكع نك اذان افيك اناخد ىنح هربقب فراع لجر انعمو

 انا ننكو فيك لجر اهلخدي ةجرف امينيبو رخآلا ىلع اهدحأ (قبطأ

 ريرسب انا !ذاف ءاضف ىلا نلدصو ىنتح ترسف نيرجتا نيب تلخدف مفك
 ريبك وه !ذاو اًنبلع" ناكف هندب نتسسف داوهلا اهناك نافكا هيلعو تّيم هيلع
 دنع ةفانيب# :يحكللا 00 لذ ليسا ةيبذمل عسأو ةيعاس نورقم نينيعلا

 وسلام
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 الو عارأ 2 ثرح انأ دىعرلا توصب لاقف ثنا نم كليو ليقلا هب حايعف سوف

 ةدملا تضقنا مويلا لاقو رقهقف معن لق وهل كنا لاق بونّتم انأ لق تينا قفاعالا

 هغيس قلاؤذ سلجب .# ةعونم هرارسلا هذع» تناك تكل هيلا اهنهي انهقب ىلعلاو

 فرتعا هذلت الك لق ملستسا دق ليقل انلقف هندب نم لبنلا عوني لعجو 1

 ابك م يع 5 ليقلا لاقف ىننرفحكتل مكيلع لام ذآ هناف ةوعد

 ليك انم دحا ردقي ميلف هفيس انذخاف تيم وه اذاف هيلا انلبقاف هيجول

 ضرالا انكي وقام لخاو هيف ىقلا دودخا هل رفح . بوتم ماف هقنع ىلع

 بونكم ةركاص ةيكأ ىلع دجوو تريح وذ بوم ل تح اهاهسو ًالونم

 انكلم رابدلل قئاخل ر انبللاب اهكلاشا وكنا ريع ا ومرت تعلق خيافسلا مهللا ايديه

 اهناريصو اهنويعو اهناطيحو اهبارساو اهرابصاو اعراطقا انل ىجحو ةّدملا هذه

 ءاسضملاو بحرلا عابلا وذ مالغ انيلع ريظي رق ةدم ءاضقناو ةّدع ءاهتنا ىلآ

 بقرتم لكو تآ موتحن لكو ادب ابك روج مث ارصعا اريم اهذخأيف بصعلا

 ةبروجملا .بارخو دوجوللاناهفف نما كباالو بيرق

 مايش اهاودحال لاقي نيتنيدم ىلع ةلمتشت نميلاب بيحان تيدي

 لجر 5-5 ءةخيدق دالب اهناو ندع قرش ىف معلا برقب كو ميرن ىرخاللو

 اسهنم» فرظلا ًالتماو خطنح ةلينس ديف اراك تينا هدي ورد اسكس

 زيمَش تقولا كلذ ىف ناكو ةجاجد ةضيبك اهنم ةبح لكو انم تناك اهانزو

 تيهنف نس ةيئايقالك هل كلو كلوو ةنس خيايبرأ هل كلو هلو خنس ةيامممخ هل

 ريثل فرعي ال [ديقم هاندجوف لقعلاو مهفلا ىلا برقا هنا. امّلَق نبالا نبأ ى
 ىلا انبيهذن لللو: بالا لاح فيكف كلولا نلو لاح !كق# ن ناك اذا انلقف رشلاو

 بحام ىلا انيهذطف هدلو نم مهفلا ىلا برقا هانحجوف ةنس ةياعبرالا يلا

 لاقف هدلو كلو لاح ىع هانلاسف هفلاو لقعلا ميلس هاندجوف ةنس باول

 انهقلخ قيض هيف رئاف ٌالصا ءىش ىف هقفاون ال قلل ةييس ةجوز هل تناك هنا

 ىرخا هفلاختاو هرم هقفاوت ةجوز هل تنناكف ىدلو اماو اهتاساقمب؟ مغلا ماودو
 ةدعاسم رومالا عيمج ىف ةقفاوم جوز ىلف انا امأو هنم امهف برقا وه !فهلف

 مسالا نم موق عرز اذه لاقف ةليتسلا نع هانلاسف ىلقعو ىمهف ملس كلذلف
 ءةفصنم عماوعو ءايخسأ © واليك مايتم... 2واهلفالا قطاع عكولم تناك ةيضاملا

 هيلا مّدقتي رث ناتنس هيلع ىنأ ءاضقلا ىلو املدللا هجر ىمرضتمل ىضاقلا اهنم
 دحال ةموصخ الو م ءاسسضقلا ةشيعم طخلآ ىلا لاقو كلما“ ىفعتنسا ناسيصخ

 م) «.6 اهيف 1| © اهتاساقم نم *) «.5 كللا ىعر © كلملا نم
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 نوريطتي ابيش توضلا.!ذه نم نومهفي دالبلا كلت لعاو قاو قاو توص اهنم
 اسهلها نأ ىنتح بعذلا ةريثك دالب يف ىزارلا ءايركز نب دمح لاق «هب

 ةجوسنملا ناصمقلاب نوتابو بهذلا نم غدورق قاوطاو بالك لسالس نوذخي

 كفو دالبلا هذه لخد هنا قاريسلا كراسبملا نب ىبوم ىحو +بهذلا نم
 فالا ةعيرأ اهدنعو يات اهسار ىلعو ةنايرع ريرس ىلع اهأر هناو ةارما اهنكلم
 ش © اراكبا ةارع ةفيصو

 نب راسا اهنم ةيتك تاريخو بشعو رجاشو ةام اذ ناك داع ضراب دأو بفوج

 رفكف يخل عى ع اوتاف ةقعاص عتباصاق نوديصتي اخي رح نونب ف ناك عليوم

 كاسسصع نوف و فللا ىلا هموذ اعدو نيو ىل لعف اير ديعأ 9 لاقو اييظع ًارذك راج

 نمو هنتقرحاف فول لغسا نم ران تليقاف سانلا نم هب وه نم لتقي ناكو هلنق

 الضخ! اضيأ: اولاقوا راج نم رفكا/ اولاقولا لتملا هب نمرعلا :نيبزتصف وام: نضاقو هيف

 8 معاش لاقو ا فوج نس

 هراج قب و فوج الخام يدق مّشَعلاو ىغَبلا موُشلَو

 اهنم ءاسملا ةبذع ءاوهلا ةبيط هايماو ضايرلا ةريتك ىميلاب ةذعساو ضراأ ترح
 نم تريح وذ ناك ىبلللا ديحن نب ماشع لاق اليوم ةهسأو ىريجل ثرَح وذ

 ٠ ىنميلا دالب هناقرأ ضعب ىف لغواف دالبلا ةحايس هبجكي كلملا تيب لما

 هذخهل نأ موق اب لاقو لوزنلاب هباكتا رماف ضايرلا ةريتك ءاكف ضرا ىلع مجحهف
 ىتح اسهيف لغواف ًاسينا اهب ري رثو اهضايرو اههايم نم ىار امل انش ضرالا
 . ىلع اذاف ماظع ماكآ ةثالث اهفننكيو باغ اهب. فيظن ةميظع نيع ىلع مجه

 لالت اهماظعو شحولا كوسم" نم هلوحح ضدصلا نم منص تيب اهتعيرش
 هلذالذو هرعشب لذجت دق مرفملا لحفلك اصخش رصبأ نا كلذك وه انيبف
 يتيما نبأ هب دف س هرمنا ةكللاك فيس هديبو هفطع ىلع شونت

 ينس! هكيلاولا فررتلال ايتن طفانهلابو. لايعزح ياذا: خرم: اسيل انولاووراؤت فيشعفنو ءانهقافاأن

 نيبتلوج هلوج سراسفلاب ىنثو هسرف رجح ٌطقف ةبرض هبرضف اناندا ىلع كهفلا ةبقو

 نأ كثيبلي سلف ًايمار نووشع انينايل انلاجرب ناساف قحليل لبقلا لاقف

 مرحكجيلع علط ناو لدبغلاب هوشحاأ لاقو ثالثلا ماكالا ىلع هقرفف ةامرلا تلبقا

 ةمملسمجلا ديننا نق مق هدأر نم ليثل هيلع لمكلو ,خصلا هيلع اوه حدف

 ديلا ع اسس ديلزص ره مهد دي امّلكو لعخو وندي ليقاف «تاويومت اهنأو

 نم دين يرملا تلد امو هجرسب 525 عطقف" رخآ اسر اذ برضف ميك ىف :رسكو

 8 0" سكلا لوسم 9) 85 -
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 لكإب اهنرمت فطقي وهو راسجاشالا يلع هب رودأ تلعجن ىهجو ىف ىشمخأ

 باصا ذا راجاشالا طسو ىف هب ريسا انا انيبف نوكحصضي مثو هباكتا ىلا 5

 ىف ةريسفن تيئاو بنعلا نم ةىتن ىلا تدعف ىعف راسدكشالا نأديع هينيع

 هالجر تللكاف اهنم عركن عركا نا هيلا ترشا رق اهيف هترصع ةرخدص

 8 ىهجو ىف كلذ نم شومخل وثان هب تيمرف

 لها: نم للجر تيار لق يارسلا قاسم! نب بوقعي ثّدح راصقلا ردا

 ضعب ىلأ جيولا ىنتقلاذ جول ىلع تيقبو رسكناف بكرم ىف تجرخ لاق ةيمور

 عينجاف روع رتكاو عارذ ردق مهتاما سانا اهيف ةنيدم ىلا اهب تلصوف ريازإل
 صفق لدم ةىتش ىلا ىن اوهتناف ىسيكا ر ماث مهكلم .ىلا ىنوفاسو ةعابج ىلع

 ميين شيعأ تنكف ىقونماف مينيب ترصو هترسك تيقذف هيف ىولخدأ ريطلا

 نونسلا» اويمواف. كلذ. حا مهتالاسف لاتقلل واتاعتسنو. مهناتارا مايالا .نضعب قا ذاق
 نم ةباسصع مييلع د نأ ثيلن ملف تقولا اذه ىف مهيتاب مهل ودع

 ىلع تددشو اسصع تذخاف مهنيعا قينارغلا رقن نم روع ناكو قينارغلا
 سمعك سدح نأ ىلا كلذ دعب ىنومركاف تشمو تراسطف (نقمنارغلا

 ىح دقو «ةيمور ىلا ميرلا ىتمرف اسبهتبكرو رجحشلا هاحلب امهتددشو
 نم لقتنت قينارغلا نأ لقو ركذ ام يكصت ناويلل بانك ىف سيلاطاطسرا

 ًالاسجر لئاسقت“ كانهو لينلا هام ليسي ثيح رصم دعب ام ىلا ناسارخ
 © عارذ رح ميهتاماق

 حقلي ىهناو الصأ نهعم لجر ال ءاسن اهيف نيصلا رك ىف ءاسنلا انما جح

 نمدنع ةرجش ةرمث نم ىحفقلي ىهنأ ليقو نيلتم ءاسنلا ندليو جيولا نم

 ىلا هنقلا ميرلا نأ راسجنلا ضعب ىكح ءءاسن ندليو نكقليف اهنم. ىلكاي
 ةريزدل هذه ىف بهذلا تيارو نهعم لاسجر ال ءاسسن تيارف لاق ةريزدل هذه
 ةارمأ ىنننمحن ىلناقب نممهف نأرز أر نياك ًاناسيصضقا بهشلا ىم كشارو بارنلا لكم

 نيسصسلا دالب ىلا ميرلا ىتقلاف ركلا ىف ىنبيسو حول ىلع ىنتلجو نهنم

 هينإب نم ثعبذ بهذلا نم اهيف امو ةريزذمل لاك نيصلا بحاص تربخاف
 © اوعجرف اهب اوعقو ام نينس ثالث اوبهذف اعربخب

 ابسهيلا ريسملاو منار رياوجع لصّتتو نيصلا رح ىف اسهنا قأو قأو ةربدج
 ةرش اهب نال مسالا اذهب نما امئأو ةريزج ةيامتسو فلا اهنا اولاق موجنلاب

 عمسي تكردا اذاو اهروعشب ةرجاشلا نم تاقلعم ءاسنلا روص ىلع ةرمث اهل

 *”) « لباقن
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 مالكب ملكتي ةبشا عابسلاب مقالخا نإ الا رشبلا ةروص ىلع موق ةريزدل هذهب

 ةحاجا اهل ريئنانسلا نم فنص اسهبو ةرجاش ىلا ةرجش نم رفطيو مافي ال
 رج اهناولا ةيلبذل رقبلاك" لوعو اهبو بذنذلا ىلا نذالا نم شيفافشل ةكجاك

 ضو دابؤلا باد اهبو ةضماح اهموحأو ءابظلا بائذاك اهبانذاو ضايبب ةعطقنمأ

 وهو نابسيصنلا لبج اهبو «ككسملا ةراف اهبو دابزلا اهنم بلج وهلاب ةهيبش

 ةدرق اهبو ليغلا عابي ام اهنمو ةيرداإب رقبلا علبت ماظع تايح هيف لبج

 ءرهظلا دوس ردصلا ضيب رخآ فنص اهبو شايلتاو سيماوأل لاتماك ضيب

 ىلب ملكتني ريو رفصو ضيب اغبب مذاز ةريزجج ناتاخ نب نمت نب ةايركز لاذو
 ةتخافلا نود ىراومل هل لاقي ريط اهبو رضخو طقر سيواوط اهبو نوكي ةغل
 اغيبلا١ نم ميصخأ وهو راقنملا و فدصأ نيبلجرلا و 2 نيحانلل ثوسأ نطيلا ضيبأ

 © باوصلل قفوملا هللأو
 نسب بوقعي ىكح بونذمل رك ىف نارعلا نع ةديعب 8 :يزج راسكس ان نم درج
 لاقف كلذ نع هنلإسف شومخ ههجو يف الجبر تيار.لاق يارسلا قاسح“

 موسق انانتاذ اهنع جربذ نأ ردقن من ةريزج ىلأ جيولا معجم قي ع

 فقوو دحاو انيلا قيسف سانلا ندبك عندب رياسو بالللا هوجو مهوجو

 انلاخداذ مهعرذاو قوساو سانلا مجامج اهيف اذاف هلزانم ىلا انقاسف نورخالا

 ٍلوكاملاو :كاوفلاب انذوتإب اولعجن انباصا ام لثم هباصأ ناسنا هيف !ذاف اًنيب

 لكالا ىف رصقا تينكف لاق ةولكا نمس ىف اونهستل مكنوعطي امأ لجرلا انل لاقف
 ناك لجيلاو افي تنك ىنال لجرلا كاذو نوكرتو للا اولكاف نمسا ال ىنح

 نالثا نوتك<و معيجاب هيلا نوجرخب دنيع مهل رصح دق لجرلا ىل لاقف يلع

 باهذلا ىننك# ال ىالجر تبهذ كقف انا امأو يكسب مناف ةاجنلا تدرأ نافذ

 ت' ليخد نم الا رثالب فرعاو انتاينشا ٌكشاو ابلط ءىتن عرسا مهنا ملعاو

 نمكاأو دليل رهسأ قويدر لاق هيلع نوردقب الو 2 3 جنان اذك ةرجش

 ىرتا نوصقي اوناكو اوعجر كتلابتلا مويلا ناك اسملف ةيجاشلا نيج رامسهنلا .

 شومخملا لجرلا كح «تنمان اوعجرو ىنع اوعطقنان ةيجشلا نس تلخدف

 اهيلا تيهتنان ةريتك راجاشا ىل تعفر ذأ ةريودمل كلن ىف ريسا انا انيب لاقو

 ال مدنع تدعقف ةروص نوكي ام ىسحاك لاجر ايتو هكاوفلا لك نم اهب !ذاف

 ىلع هدي مدحا عضو ذأ هعم سلاج انا انيبف ىمالك نومهفي الو جمالك عفا

 «حرضال هجناعا تلعجث ىنضهناو ىلع هيلجر ىولو ىتبقر ىلع وه اذاف ىقتاع
 5) «.5 ةخيلخخل رقسلاك 1) «.5 ةعطقم 7) © لكاملاو, © لكاوملاو 2) © مايا ةتالق
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 لوط ءادتبا اهيلع اونب ءايكلمل نم عمج ماقم اهب ناك برغلا ىصقا ىف طيبا
 طيخل ركلا ىف ةلغاو“ ريازرج تس ىو ىمزراوكل ناحورلا وبا لاق تاراسعلا

 فانصأ اهطايغ# نال تاداعسلا ريازجج تيمس اهنأو ّيسرف ىتيام نم تابيرف

 بشعلا ناكم عرولا لمح اهضراو ةرامعتو سرغ ريغ نم بيطلاو هكاوفلا
 عارذ خيام هلوط منص ةريوج لك ىف اولاق كوشلا لدب ةرطعلا نيحابرلا فانصأو

 بهذم كلذ دعب سيل نأ ملعيل كلذ اولع امنا ليقو اهب ىدتعيل رانثلك

 + © كلذب ملعا هللاو طيخن ركحلا طسوني الف

 ةارع سان اهب ئراولا ءابركر نب دمحت لاق نيصلا رح ىف ىنمارلا هديا

 بغز روع راسبشا ةعبرا يا لوط ريغصلا“ لثم هنال مهمالك ميفي ال
 نم 0 اهل بانذا ال سيماوجو ندكرالا اهبو راجاشالا ىلع نوقلسني“ رجا

 اذ قورعو مقبلاو نارزيشلو روفاللا رجش اهبو ىصح ال ام هيواثالاو رهاودل

 لاقو نسال معط هءيطو بونرشل هبش هلجو ىانالا مس نم ةاود مقبلا

 ميهتاوس ىطغت روعش مهنادبا ىلع ءاسنو لاجر ةارع سان اهب هيقفلا نبأ

 ةىتن مهب زاتجا اذاو راجشالا رامث مهلوكام اهددع ىصح ال ةمأ مو

 هنوعيبي ربنع مهعاوفا ىو ميرلا بوبه لثم ةحابسلاب هنوثإب بكارملا نم

 و ديدخاب

 اهب دنهلا دالب ىلي امم نيصلا دودح ىف ةبيظع ةريج اهنا يفأر ةريرج
 ءايركز نب دمحم لاق بارهملا هل لاقي عاطم كلمو ةطيسب ةكلمو ةبيجت دايشأ
 ءاسملا ىف اهيمربو تانبل اهذختي ابهذ نم ىتيام موي لك غلبي ةيابج ارهملل
 ميظع هناو روفاللا و رحاب ةريركا هذه بياجتم نم اضيأ لاقو هلام تبب هئاملاو

 روفاسللا هام هنم ليسي رجشلا ىلعا بقثي رثتكاو ناسنا ةيام لظب انج

 عطق اهنم باسنيف ةرجشلا طسو كلذ نم:لفسأ بقتي مث رارج لع
 هنم كلذ تذخا !ذاف اهلخاد ىف هنا ريغ ةرجشلا كلت غمص وهو روفاللا

 رسياوج ضعب ىف تنك لاق ىفاريسلا رك نب 6-5 ىكحو ءةركاشلا تسبي

 ءاري ةألم تذخاف كلذ ريبغو قرزاو رغصأو و 5 أ ينك درو اهب تييارف جنأز

 ةالملا ىف ًارن تيار اهلج تدرا اّملف قرزالا درولا نم ايش اهيف كالفن
 !ذه ىف نا اولاقف اهنح تلاسف ةالملا ىرتتك' رثو درولا نم اهيف ام تقرتخحاو

 ةيقفلا نبأ لاقو ءةطيغلا# هذه نم اهيجارخا نكمي ال نلك ةريثك عفانم درولا

 ©« « جاو 610وو6ه ةلخاد ك4 ه.5 اهضايغ, «اهب ©) ©.« ريخ يلا 4 « نوقلصتي
 ) «ةظيغلا 13١ ةضيغلا
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 مهعرود باب ىلع معروبق تيار معلص هللا لوسر لق ةكئالملا اهتحئاصت اهبونذ
 ام نكلذ لعفت ل ناو ءاسمو اسحابص توملا ركذنل اولاق كاذ ل مهل تلقف

 الل اولات ايوتسم مكناينب# ىرا ىل ام معلص لاسقف تقو دعب اًننقو الا ركذن
 قانا وام لاول نيني ىع ةارهبا انضعب ٌلسي البلو ضعب ىلع انضعب فرشي
 نم قمل انيطعاو ًاضعب انضعب فصنا# اولاقف اًيضاق الو اًناطلس مكيف ىرا ال
 اولاقف ةيلاخ مكقاوسأل ام معلص لاقف اقف اننيب فصني دحا ىلإ جدأ ملف انسفنا

 دبش قابلا عدو هيفكي ام انم لجر ُُك ْدخايف اعيمج ليصتخأو ًاعيبمج ع عرؤن

 منو لق تيم مهل تام اولق نوكحضي موقلا هدف ىرا لام معلص لاقف

 نوكبي ءالوهل امو معلص لق ديحوتلا ىلع صضبق ناب | ورسط اولاق 1 نوكح مب

 ملل كلو اذا مهم لاق ضببقي نيد ئا'ىلم نوردي ال معو دولوم هل لوو أولاق

 ئستنا ملل تدلو نأو لاق أوكش ًأرهش هلل مودحن اولاف نوعنصت أذ ام ,يكذ دولوم

 نهظعا ىرقتالا الاغا بلصلا ناءانزبخا وص ىدوم نال اركش نيرهش-هلل :موصخ.اولاق
 الا كيسحا كلذ لعفي لعو اولاق نونونفا معلص لاق ركذلا ىلع ربصلا نم اًرجا
 اهنا اولاق نوبرتفا لاق هناك نم ضرالا هب تفسخو هفوف نم ءامسلا هنبصح

 ضرس اسهمناو ضرمن الو بنذن ال اولاق نوضرمتفا لاق هللا قزر نموي 9 نم رب

 انب رن معن اولاق ماوعو عابس مكلفا معلص لق مهبونْذل ةرافك نوكيل كتما

 القلم كليو ولاعة عاررمو عاص ىلا 'ناوهيلح ضرعف ءءاسينوه:ةلهيسافجو رو

 رههل ىوطت سابع نىب لاق معلض ى يذلا اعدف ةديعب ةفاسم هنيبو اننيبو م مسلاب

 ممعلص ىبنلا جبصا املف لاق «سانلا عم يي توب وتو لا

 ريا ىدوم مو ع نأ لاق هضر وكسب ىبأ صهبف ن كو هموق نم رضح م بخأ

 نولدعي هبو قحاب نودهي هما انقلخ نمو لوناف مهبولق ىف ام ىلاعت هللا ملعف

 دكيحت ةنمأ ىلع ىبوم ةما دللا لضفي ل ذأ دبع قتعاو ًاريش ركبوبا ماصف
 8 سملسو هيلع هللا ىلبص
 ال اذه اننامز ىو دنهلا دالب ىلي امم نيصلا رح لحاس ىلع دالب ىف ةواج
 نم اهاوس ام ىلا لوصولاو دالبلا هذه ىلا الا نيصلا ضرا نم راجتلا لصي
 هذه نم نوباجج راسجلاو نابدالا فالتخاو ةفاسملا دعبل ردعتم نيصلا دالب
 ىنيضلا 'رياسضغلاو ةسابسيلاو لفنرقلاو لبنسلاو روفاللاو ىواشدمل دوعلا كالبلا
 © دالبلا رياس ىلا بلجي اهنم

 رجلا ىف اهناو تاداعسلا رياذج اصيا اهل لاقيو تادلاخأ ريارج
 ”) «.5 مكمانم, © مكناينم 32) © فصتنا, 4 فصني )٠ © اورس
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 © انركذ امك هللا ىلع مهشاعمو عرض الو عرز ةنيدملا

 ىرغملا ىلاحلا ىلع هيقفلا لاق ةرويشم ةميظع نادوسلا دالب ىف ةنيدم روك

 اهيف كلملاو رافكو نوملسم اهلهاو اهل روس ال ةميظع ةنيدم هو اهتدعاش

 اصيق نوسبلي عنا نيملسملا فارشا الا 2ءاسنو علاجر ةارع اهلهاو نيملسملل

 نرتسي راغللا هاسنو ةمشحلل ةهمدخ ماعم ةليذ لمحو اعارذ نورشع اهلوط
 ةلزان تناك نمو نهيلع يال طويخل ىف اهنمظني قيقعلا تازرخ“ ىهلبُش

 اينوبلجج ةريثك اهب ةفارؤلا نأ اضيا ركذو + مظعلا نم تاررخن» لاخلا

 عزاويخ انمهبو اَذِح صيخر اهب زرالاو نمسلاو لسعلاو رقبلا لثم اينوحيو

 هتيصاخو ارانيد نيتالثب نجم“ ب عاتبي نجما هدلج نم خوي ىطبل ىمسي

 152210111111 ا وب تذع ءاتبلا هيف لعي ال ديد نإ ٠

 كاطعقلا كلما لدعتساف وه ام فرعن ال ميظع داوس انهو اى لوقي كلما انايع

 ءاسملا درش ىتح تءاجن رصشْلو دعلا تزواج ةريتك ةليف !ذاذ هركاسعب -
2 

 لابنلا نم ةىت اهيف لعي كي ملف لينلاب اهيشحا“ كلما لاقف ووؤركستك,.ةئي رقت

 نم امي بايصا+ ذاو لننلا ةيييتفرر ةلدلا اة يلطر وملف اهميطارخ ىفخ تناكو

 © قفوللا هللاو تعجرو تامل تبرشف اهنمرو موطرشل اهيلع ترمأ اهندب

 نأ لق هنع هللا ىضر سابع نبأ نع ىرشملا دالب ىصقاب ةنيدم اسرباج
 ييرمؤلا ىصقابو دومت كلو نم اهلها سياج اهمسا ةنيدم ىرشملا و

 0 نم اباقي ايدو لك ىفف داع كلو نم اهلها قلباج اهمعا ةنيدم

 2بسف" رصن نيك بروح ىف أوبرغ مالسلا هيلع ىوم دالوأ نأ دوهيلا لوفي"

 اةيييدبحا رهعبلا لصيف" عضولأ كلذ ناكس + مو سرباجب علوناو ىلاعت هللا

 ققاعي قوس هليل ق ملعلص ىفلا أ هضر نيا نبأ ىعو «مهددع ىصح

 نمو مييف ىلاعن هللا لق ىيذلا موقلا ىرأ نأ بكا ىلا مالسلا هيلع لياربج

 ميهنيبو كنيب مع لياربج لاسقنف نولدعي هبو قحاب نودي ةنمأ يدوم موق

 لمر نم رهن مهنيبو كنيبو اًسعجار» نيبنس نتيسو ابهاذ* نينس تس ةريسم
 ميعلصا ئنلا- امدفا هكير ا يت ولا ىلا فرك

 ةارسيلا بكرف لاس ام ىلا هبجأ نأ لياربج ىلآ هللا ىحواف مع لياربج ماو

 اد ثنا نم هولاسف مهيلع ملسف موقلا رِهْظأ نيب وه اذاف تاوطخ تاطخو

 ةووفل كتنمأ نرأو مع ىنوم كب وشب ىذلا ثنا معن أولاقف ىمالا قل انأ

 : 50 تارزرك ' # اهويشحا ") © معزبد "| 6 مهدكيف “) 4 ىذلا
 هيلا لصب 9 8 )01 اياهذ و8 © انإبأ (1111 اناهشا]
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 وخلو فوصلا نم ةعيفرلا بايثلا هسبلو لسعلاب دك هازخلا نيم انفيأ ةنيشبب
 3 فرصتنيو ءاسش نم قرثتسي :قلطم هديو هنيعر ىف ]فان هيحو جاييدلاو

 كسلسم ركذ ىرجو < ضرمبو حصيو تيجو ىيك هنأ نودقتعي مثو مهلاومأ

 نيح عم هل نأ نيرضامل ضعب لاقف نينموملا ريمآ ىدهملا سلج# ىف ةيونلا
 ىرج اع هلاسو ناورم نب لمحت راضحاب ىدهملا رماف ةبيجت ةصق ناورم ىبأ

 َدَتَشَدو اسنموهناو رصمب ملسم ابا انيقتلا امل لاقف ةيونلا كلم نيبو هنيب
 هلع 55 نم 8 ىننكمي:ن | تسببحات ةخيونلا ضراب أ انني نعمج

 لاقف كلذ نع للاسم يي كع ةبقلا جراض اخ الا ناد 5 ص اها :

 00 اا نالوا ىناسطعأ ناسيا

 مكعتم ىف مارح هسبلو جنيحلا ثسبل فيك . لاق اينيلم م لعا ابن ضعب

 اعلا ايس خا يسدوف فيك لاقف ايعلا ريغ ف مو

 هلعفي اأو هب ىضرن الو نىك هلعفن ال 2ىتن اذه تلق قاسفكتسا ريغ نم

 رث ءوسلا انلاع ضعب هلعغي هسفن عم ددربب لعجو قروطاف ءوسلا انئا ضعب

 ا ا دل يخول رواتب علل ناحناوب دو َّث

 هنا ىناكاللا ىلع هيقغلا بسبب ا برقب برغم ا يونج ىف ةدلب نراخم

 , وراوسلا كلذكو اهناطيح عيمج كلذكو علما نم ةنيدملا روس دجوف اهلخد
 دلج نم ةىشب ةاطغم ةكجلم# ميافص نم اهناث باوبالا كلذكو فوقسلاو

 نم ةنيدملا هذه لوح ام عيمج نأ ركذو اهفارطا بعشتي4 اليك ناوي

 يو 0 أذأو بلو جلملا طوق ياني نزول

 هذه . 71 دا نمو 0 ةفن اش ردو َّك ملتسجيم مهدالب قنا نا ك

 ةفوسمو ةفوسم كيبع اسهلعاو ةبذع مهرابا؟ هايمو !دج ةخس اهضرأ ةنيدملا
 مييلغش ةفوسم ءامأ نم انارما ةعاسط ىف ةراغت لعغاو ربربلا نم ةميظع ةليبق

 نوذخايو مللا نوعيبي ةرم ةنس لك ىف لفقلا مهيناب ةنسلا لوط جلملا عمج

 ه) « تلحرا, 4 تلحر 2) « خةيحلم 9) « تعشتي :) © اهرابا
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 اهنمو ضرالاو تاوهسلا كلم بيان نوكي نأ ملصي ال راج اذا كلملا نولوقبو

 ناسا اسهنمو لكلا ةداع سيل مهضعب ةداع نأ ليقو هب رفظ اذا ودعلا لكا

 نم اهنم نوقسي ليجرانلا نم ةذوخام اهنا ليق هلقع سمط اهبرش نم فيبن
 لل نو فلعاي« منع بهذلا ةرثك عم :ديدخاب لكلا اهنمواعب اهيللا اودازا
 رفني نيدشل نأ نوعزي ةضفلاو بعذلا نم ريغ نخاأي ايك ديدلمل نم

 لاق ليخاك ىشمم اهنأو رقبلا ىلع مهلاتق اهنمو هسبال عجشيو ناطيشلا

 روستيو لمحلاب لبالك كربي نويعلا رج اهناو رقبلا اذه نم تيار ىدوعسملا
 ليفلا نال كلذو انماظع ىلع مهتاراجتو ليغلا 2دايطصأ اهنمو هليك

 اسهنولعتسي ال منولاو كلذك اصيأ ةسناتسملاو ةريثك مينؤلا دالبب ةيشحولا

 دنع نأ كاذو اهموحنو اهدولجو اهماظعب نوعفتني لب لعلا ىف الو برخل يف

 ىلع ردقي الف هركسا هاما كلذ نم ليغلا برش !ذاف ءاملا ىف اهنوحرطي قرو
 نوبلجج .مينولا ضرأ نم اهبايناو ليغلا ماظعو هنولتاقيو هيلا نوجرخف ىشملا

 + نم ةيامثالت ىلا لصي ابرو نوال اديتبي نوسمخ هناينا رتكاو

 ريوبلا ضرأ ىلا اهلامش ىهتني ةعساو ضراو ةريثك دالب ف ىأدوسلا دالب
 قرح اهضرأ طيخأ ركلا ىلا اهبرغو ةشبلمل ىلا اهقرشو ئراربلا ىلا اهبونجو

 ةتماسم لاونت ال سمشلا نال اذج ةديدش اهب ةرارخلو اهيف سمشلا ريتانل

 راقك مهنمو نوملسم مهنم رثأل ةذش نم ”* نوسبلي ال ةارع اهلهاو مهسورل
 اهبو ةفارؤلاو ندكرلتاو ليفلاك ةبيجم تاناويح اهبو بهذلا تيبنم مهضرأ

 ناحل ىلع هيقفلا ىتّدحو «دالبلا نم اعريغ ىف دجوت ال ةميظع راجشا ٠

 راسجشالا ىلع اس اوذخأا اهلها نأ ركذ دالبلا كلت دعانت دنا شرغملا

 نايس نم ابيس نوكرتني الو !دج ةرميتك اهب خضرالا نأو ةضرالا نم ةميظعلا

 قي اب نيام عيمبجن ةخضرالا هلسفأو لا ضرالا هجو ىلع ماعطلاو”“

 ىف مان اهب لون ام لوأ هنا هللا هجر ركذو راجانشالا ىلعا ىلع اهذخأا هلل. تويبلا
 © ضرالا هجو قالي ناك ام هبايت نم تضرف ةضرالاو الا ظقيتسا اف اهنم فرط

 ةعساو دالب ى هيبرغو ليلا قرشو رصم قونج ىف ةعساو ضرا ةيونلا دالب
 نم' هنأ نوعزي ليباك همسأ كلم مهلو مهتماعب ىراصن ةييظع ةمأ اسهلفاو
 قضختيلف خا هل نكي رث نم اضيأ لاقو ةبونلا مكيبس ريخ معلص لاق ريم لسن
 لكاي ال هنأ توي وهو ليباك همسأ ىذلا كلل ميظعن مهناداع نمو ايون اخا

 هتاقول هولنق ةيعرلا نم ىلحا كلذ فرع ناف ارس هيلع ماسعطلا نولخديو

 مس 4 1 ”) ©«.5 ماظعلاو
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 اوسمات شبتلا# هوجولا ضعب ىف هموق عم هجوتو ةقلخمل بلطملا دبع كرثو
 عم فاطخلل لثم ليبابا اًريط رجلا بناج نم هللا ثعبف ةكم نيدصات ليفي
 اسملف يخل لكش نع هراسقنم قر زج, ةبيلجسرا ف نار راجا:زكلت يوانط.لك

 ىسلاعت هلوق كلذف كله الا ًأدحا بصي ملف يلع اهنلسرا موقلا نيشغ

 ءلوكام فصعك مهلعجت ليج نم ةراجح مهيمرت ليبابا اريط هيلع لسرأو
 نم الو ناك ةَمَحْعَأ» ههساو معلص دللا لوسر دهع ىف ناك ىذلا ىتاجخلا اهنمو
 ربخا تام موي ىفو اهلبقي معلص ىبنلاو ايادهلا هللا لوسر ىلا ثعبي هللا ءايلوا
 هللا لوسرل ةزجحم كلذ ناكو ةفاسملا دعب عم كلذب هللا ّلوسر مع ليدربج
 © خشب 1١ دالبب وهو هباحتا عم اةولصلا هيلع لص ىلص هتوم مود ىف معلص

 ةيونلا اهقرششو قايفلا“ | اهبونجو نيب اهلامش نيرهش ةريسم ينرلا دالب
 نالبو ماسح نب ناسعنك نب شوك كلو نم نادوسلا عيمجو ا اهبوغو

 اًسحون نأ ليقو سمشلاب مهقارتحال 8داوس ةكلحو اذج لل ىيدش منولا

 فوقس راسجشالا ةليلق هابملا ةليلق ©دالبو هنول دوسان ماح هنبأ ىلع اعد مع

 عابس مهل لاقي اذهلو سانلا رارش مهنا هاكحلا معز «تولمل ماظع نم مهتويب

 رسعسل#لا ةلفلفو نوللا داوس ةرشع روماب اوصصخ منولا سونيلاج لق سنالا
 ةرساسكو :ةكيارلا نئنوب بعللاو ديلا قفشتو ةفشلا ظلغو فنالا“ سطفو
 نمو ودعلا محن نولكاب مهبورح ىف مهناف اضعب مهضعب لكاو لقعلا ةلقو برطلا
 .رودي ال مغلا امومغم' ئىجنو: ىري الو هل سابل ال ةارع غرثكاو دلكا هل ودعب ر فظ

 مد لادستاغا كلذ ببس ءاسكحلا ضعب لاق مهلك :مهلمشي برطلاو مهلوح

 بسجوي هناث ةليل لك مهيلع ليّهس بكوك عولط هببس لب نورخا لاقو بلقلا
 بحب مثدالب لخد نمو بهذلا ةرثك اهنم ةريتك دالب بياجتو «مرفلاا

 كلف قراسفي ىنح برذلانم دحا ملسي ال ةسوبيلا ةياغ ىف اوهو لانقلا

 اونمسو مهتجروما تماقتسا دالبلا هذه مهقنأو اندالب اولخد اذا جونولاو دالبلا

 مهباودو لجر فلا ةيامثالث ىف منزلا دالب رياس كلج ميلقوا هما كلم مهلو

 الو مهل ليخ الو باودلا ىشم ىشه مجللاو جرسلاب اهيلع نوبراح رقبلا

 تاسايسو مهكولم اههسر موسر لب اهنوعجاري ةعيرتش مهل سبيلو لبأ الو لاغب

 ءجونولا اهنوداطصي ىراحصلا ىف ةيشحو ًاريثك ليفلاو ةفارولا ©دالب ىو
 كلما ةبقع اومرحو خولتق اوراج اذا ميكولم نا اهنم ةييجت تاداع مهلو

 1 © اوماقا يلا ١ «.5 هكمضأ, #احبصأ 6.5 ىلابغلا 7١ «.5 نذالا

 © جرغلا
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 ماس دفسي ناعبضلا نأ" كلذو ناعبضلاو ةيشحولا ةرقيلاو ةيشبشل
 ايسكذ كِلولا كلذ ناك ناف ةقانلاو ناعبضلا نم بيج كلوب ىقنانف ةيشبخا

 نب خجربأ دلال عاضطم كلم مهلو «ةفأرز رزلاب تنا ةيشحولا ةرقبلا كدفسيو

 ىلع 22 ىلودسأ نميلا كولم ءاوذالا 1 ىو نوب وذ تام ايدلاو حايبملا

 ساسنلا ىار محلا مسوم ذد املف ىتاجنلا لبق نم ةعربا .اهيلع ع نا يلا

 وهيبابب لاق ل هللا تعبيد نوح ءالوه اولاقف كلذ ىع ناد محلل نوره

 ضحايا ى ةيذ هنم اريخ انيب ملك نينبال لق ةراجح نم تسبب أولاق

 لعجو رهاوجاب هعصرو ةضفلاو بهذلاب هالخو دوسالاو رفصالاو رجالاو صيبالا

 رسمأو لييلاب ةدييتحوو نانوشا فبل لعجو بهذ نم جيافص نم هباوبأ

 اسم ةسينك كل تينب ىلا ىتاجلا ىلا بنحو ناساف هاهدو هجح سانلا

 نم لجر كلذب عهيبف برعلا مح هيلا فرصا ديرأ اسهلتم كولملا نم دضحال

 ايهضاطلو اهيف دعقف ةيلاخ اهدجو ىنح ةصرفلا وهتنا ةنانك ىب كلام ىنب

 ةبعللا برخجو ةكم ىلا ىشمب نأ ىلآو ظانغا كلذ ةعربا فرع املف ةساكخلاب

 نم اند اًملف اليف رشع انثا“ هعمو ةشبحلا نم هركاسع عمجغ برعلا ىلع اًظيغ

 1 دج بللتملا دبعل لبا ىتيام اوباصاف ةراغلاو بهاتلاب“ هباكتا ما خكم

 نا آلا ملكانقل تبيج ام ىنأ لوقي ةكم ىلإ ًالوسر ةعربأ كثعبو معلص هلا
 بلطملا دبع لاقف كحبم فارصنالاو تيبلا اذه بار نيج امتأو ولاقت

 هلأ تبيبوع هظفح بر تيبللو كلانق وب 520100 22100

 كيسو كم وجع كتيحارش هنا علا (]بقشردبلا فيلكا ويك بهذ هليلخ ىنبمو

 ةث لاقف همركا هأر امل اًميسج ًاميسو الجر بلطظملا دبع ناكو هلخداف نشيرق

 خضوبأ ليم اهباصا ريعب انيام ىنتجاح لاقن كتجاح ام لوقي كلملا نامجرنلا

 ا ىلال كيف تدعز كقو كنيار نيح ىنبجا ننكح دق نامجرنلل

 لبالا ف تيلكتو هيف تملكت ام تيج“ ئئابا ىيدو كنيد وه تيب مدهل
125211111111000 
 دبع قاف ًافرخ لابلمل.باعش ىف اوقرغتو اوبرهف لاخاب موقلا ربخاو تلطملا. نبع

 يبا لاقو بابلا ةقلك ءذخاو ةبعللا بلطملا

 كلايع اوبسي ىك ليفغلاو ©دالب عيمج أوج

 كلالج عنماف هلجر عنج رملا نا 2 كلالح“ اوبقر امو اديك غلهج كاج اودع
 كلادبام دس كل كلا اودع علاصلتو م 9.بليص نباغي ال

 ان ه5 ن هر“ ©) « فلا رشع انثأ هإ «.5 بهنلاب "© ©« ثيح 1 © ىلالج
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 ليالق مايا الا تعم املا ىقبي الف ةيقسالا ىف هايملا فشنت مياهسلاو ناعيملا
 لييق اهنوشطعيو لاسجالا ىع ةغراف الامج عم اوبحصتسي ناب نولاتكف
 لهن هاملا ىلع اهودروا رث ىراربلا كلت ىف هنم نولخدي ىذلا ءامأ مثدورو

 يف ةبوطرلا ىقبتف رتجت اليك اسههاوفا نوذشيو اسهفاوجا ىلتمن ىنح ًللعو
 اوقمرتو المج المج اورج ءاللا ىلا اوجاتحاو ماتيقسا ىف ام فشن اذاف اهفاوجا
 ختيقسا ىف اهنم أولو ضل انهابزم أودري ىتح ريسلاب اوعرساو اهنوطب ىف امب

 باحصأ نيبو قانيب ربيت“ ىذلا عضولم ا أاومدق ىح سضيدش ءانعب وراس اذكحو

 قايم. ىلا ماذا: لاقي .لشقلا لوضو:موقلا ملعبل تن وو ورسم

 ولج نم ايش نوسبلي ليقو رتسلا نوفرعي ال مياهبلاك ةارعو رخل نم باوسأاو
 عياضبلا نم , عم ام ارجرخا لبطلا توص اوعمس هنا راجتلا ملع اذاف ناويخل
 أوداعو اوسهذو ىو خالل نع ةدرفنم ةهج ىف هةعاسصب رجات لك عضوف ةروكذمل ا

 أوفرصناو رينللا نم اميش عاننم لك بنج اوعضوو ربتلاب نادوسلا ىنايف ةلحرم

 ربتلا نم هتعاسصب بنج دجو ام دحاو لك فخايف دعب راجتلا قاب مث
 هنا راجتلا الوش نم دحا ركذي الو اوفرصناو لوبطلاب اوبرضو ةعاضبلا كرتيو

 © ميهنم 0. ىأر
 اهقرشو ربلا اهبونجو ىربربلا ميلخل اهلامش ةعسأو ضرأ ةخشبشفل دالب

 رثكاو قارتحالا ةدشل منول داوسو !نيجننهورهلا انوينو لل ءجلا اهبرغو منولا

 ويلا ًاددع سانلا رثكا نم 2و ليلق اهب نوملسملاو ةيقاعي ىراصن اهلها

 ميهماعطو راطمالا ةلقو املا مدعل ىراكت هبضرأ رثكاو ةليلق ثدالب نلت 7
 نمو < نسطقلاو دولجل مهسابلو نامرلاو بنعلاو زوملا تدنعو نخدلاو ةطننل
 سمسلاب ايسهنوبكرا رقبلا مهبيحكرمو ةفأ ارزلأو ليغلا مدنع ةبيجكلا تاناويش كل

 اسماف اهنوداطصي و ةريثك ةيشحولا ةليغلا نم 2دنعو ليخأ ماقم ءاجحلاو

 هل لاقي شحولا رقبو ناعبضلاو ةيشبلمل ةقانلا نم 2دنع كلوتت اهناف ةفارزلا

 هنانساك اهنانساو رقبلا نرقك اهنرقو لبالا سارك اهسار كنليواكرتشا ةيسراغلاب
 اسسهبتذو رقبلا فالظاك# اهفالظاو ريعبلا مياوقك اهجاوقو رمنلا دلجك اهدلجو

 <ناتريصق اهالجرو ناستليوط اهاديو !ًذج ةليوط اهتبقرو هابظلا بئذك
 فديصلا ىف ةآوتسالا طخ برق بونمل بناجب نأ ميكللل تافيط ىحو

 ذلو شطعلا ةدش نم ءاسملا عناصم ىلع عاونالا ةفلتخ تاناويح عمننجا
 ةقانلا نم دلا نم اسهناف فأر رزنلا لثم ةييرغ تاناويح كلونف هعون ريغ عون كفاسنتنف

 4 4 ةنكما ىف ىف مهنال 0 0) «.5 قبلل امك
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 دبع فرم فصلا كلت ناكو ألذحو اذك هتفص؛“ دحاو لجر لا اسهيلخدي

 ال نلتو مصنلا تنسحاف هللا دبع اب ثنا اما ةيواعم هل لاقف ةبالق نب هللا

 تومرضح داع نب دأدش ربق اوفرع هنا ىكحو ءةرياجب هل رماو اسهل ليبس
 نيعبرأ ىف عارذ ةيام ةروقنم لبج ىف تيب و ةريفح ىف اوعقو مهنا كلذو'
 حول هسأر ليعو مسيل ميظع لجر ءبلع بهذ نم ميظع 2 ربروس هردبص 3و اعارذ

 دكيدللا رعلاب رورغم ا اهيا اب ربدعا

 ديسلملل كلملاو ءاسابلاو ةوقلا وخاو كيشملا رصقلا بحاص داع ىب داكش انأ

 دوه” لبق“ لالض»ق"اظنكو هوه قناؤ*++ ىخيفو " نفورخ نم ىل"أرط ضرالا لها نأد

 ديح نم لمالا انيدانو هانيصعف كيتشرلا رمالا ىلا هانلبق وت اناعدف

 سلييصح ءاديب طسو عرز لشم اميوسف ديعبلا قفالا نم ىوهت ةكص انتتاف

 اهب شبل نم فنص اهلها هنم برغ يف باذيع* ىلعإب ةلصتم دالب خكابلا
 اهذرمزو كانه لابج ىف هنداعمو ايندلا رياس ىلا اهنم لمك رمزا نداعم

 اربي هنم موهسملا ىقسي ةيئاملا ريثللا ىقلسلا رضخالا ذرمزلا فانصا ىسحا
 ةاينكدح تلاس هيلا ىفالا رظف اذاو
 رسجاشلا نم عون فالخملا اذهب هخيرات ىف ةراسمع لاق نميلاب فالخم ليكب

 رسجاش لشثم ريغ نم هنوظفحو هب نوكشي مو مهل ضرا ىف نينيعم ماوقال
 هب لتقي امس هنم نوذخاب مهل آلا رجشلا كلذ سيلو رصم ضراب ناسلبلا
 © ّمسلا اذهب اولنق رتكا مءارزوو حاج ىنب كولم نأ ركذو كولملا
 قالتشبنلا هله ةيقغلا ربا لاق. برعلا بوبجت”ه:اقوتلا ىالج قررستلادالب
 بهذلاو ضرالا تح بيدارسلا ىف نونوكي راهنلاب اهلها ادج ىيدش اهرح

 عوزن كنع نوجرخ اهلهاو انضراب روج تيني امك دالبلا هذه لمر ىف تبني

 دالبلا هذه ىلا ةسايلج“ نمو ريتك 2دنع رمنلاو رمنلا دلج ةسوبلم رثقكأو

 جلملا عياصبو كيدش بعنب اهيلا نوشم ةسابلج“ نم راجتلاو رهشا ةتالت

 ىف الا ءاملا هيشي ال ىساف ءامب مياهس اهيف ةشطعم ىرارب ىلع غروبعو ةيساسخلا

 ؟| «.ظ.4 دتفصو 15 <. كاذو “| « ىلا ") ©«.4 ثبعو 7| «.5 كعب
 *) «.5 بادغ, © ندع ا © هرحلا, 5 ةردلا , 4 اردلا
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 نم ىبللا ناختاب رماف لابملل لثم أربص اهنم اوعمجت رهاولو ةضفلاو بهذلا
 رحلا رهاوجك انيهنانطيج ٍضصقي نأ رمأو اهب ةنيدلما انبو خضقلاو بهذلا

 دجربؤلا نم ايهنيطاسا فرغ اهقوف ًافرغ“ اهيف لعجو دجربؤلاو توقايلاو
 تصح اًسخسرف نيعبرا نم اهيلا اهقاس اًرهن اهيلا ىرجا مث توقايلاو عومللو

 عراوسش لاو ككسلا ىف اوس رهنلا كلذ نم ىرجاف ةنيدملا ىف رهظف ضرالا

 رهاوشمل عاونا هاصح لعجو رجالا بهذلاب تيلطف قاوسلاو رهنلا ىتفاحكإ رمأو
 بهذلا نم ًاراجشا قاوسلاو رهنلا ىتفاح ىلع بصنو رضخالاو رفصالاو رجالا
 اسخسوإف رشع ىنتا ةنيدملا لوط لعجو تيفقاوبلاو وهاوجم قع ابيفرامت لعجو

 رصق فلا ةيابيتلت اهيف انبو اقرشم ايلاغ اهروس ربصو كلذ لتم اهضرعو

 كلذ ىطاش ىلع هسفنل انب مث رهاوأل فاننصاب اهرهاوظو اهّمطاوب اصخضغم

 داو ىلا عرشي اهباب لعجو اهلك اهلك روصقلا كلت ىلع فرشي اًيلاع ًافينم ارصق رهنلا

 12200201117 ١ ساو ةيييؤمو عسب

 نارفعؤلاو كسملا نم ةنيدملا بارت لعجو عارذ ةيامتالث روسلاو تويبلا عافترا

 اسهلونيل ةضفلاو بهذلا نم اضيا ةرظنم فلا ةيام ةنيدملا باخ لعجو

 مع ىنلا اًدوه هيلا ىلاعت هللا ثعبف ماع ةيامسمخ اهدانب يف عددا «دونج

 هكلم من كاذ ذا ناكو نايغطلاو رفللا ف ىدايتف ىلاعت هللا ىلا هعدف
 عدتري ملف هكلم لاوزب هفوخو ىلاسعت هللا باذعب دوه هرذناف ةنس ةياعبس

 اسهنم غارفلاب هوربخاو ةنيدملا هانبب نولكوملا هافأو كلذ دنعو هيلع ناك اع

 «هانيي لعاب نبع ل هذ بغلا ةاياب تلق ىقرخنو :هدونجح ىف انهيلا يورشل ىلع موعف

 مع دوهب انهوم لاقي اميف كثرم ناكو هنبا دادش ىب'دت رم هكلم ىلع فلخو

 2 وه تا ءامسلا نم ةكص تءاج ةلحرم ةنيدللا برق ىلا داّدَش ىهتنا املف

 | ال تيقبو ةلعفلاو عانصلاو ةمراهقلا نم ةنيدملا رما ىف ناك نم عيمجو هباكتاو

 ةيواعم مايا ىف دحاو لجر الا كلذ دعب اهلخدي ى دللا اهافخاف اهب سينا»

 نم جرمخ هنا اهصخالم# ةليوط ةصق ىف ركذ هناف ةبالق ىب دللا دبع هل لاقي
 لخاف انركذ ام اهتفص ةنيدم ىلا ريسلا هب ى فاق تّلصض لبا بلط ىف ءاعنص

 مسيخاو ماشلا كصقو توفاسيلا* نم انيشو روفاللاو كسملا نم ايش اهنم

 لوطب تريغت كق ثتناكو ماوشمل نم هذخا ام هيلع ضرعو ةنيدملاب ةيواعم

 داجعلا تاّذ مرا اذه لاقف كلذ نع هلاسو رابحالا بعك ةيواعم ىضحاف نامزلا
 الو اهلوخد ىلا ليبس ال داع ىب دادش اهانب هباتك يف ىلاعت هللا اهكذ هلأ

 ") «.5 فرع افرع >) «ه.5 نيمآ 9) ©« اهيصيخلت *) ©« تيفقاويلا
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 برغم لا بناج اًمأو كانه ناويح الو تاب الف هىش لك ىرحب اًمومس ران ريضيو
 عسنميف قرشملا بناج اماو جاومالا مطالتل هيف كولسلا طيخأ ركلا عنميف

 ةعبسلا ميلاقالا ف ىيروصح سانلا تدجو تلمات !ذاذ ةختاشلا لابذلو ركلا

 ميلقا ىف ةعقب ةعقب انيلا لصو ام ,ركذنلف ضرالا ةيقب لاك ملع هل سيلو
 © طارصلا ءاوس ىلا ىداهلاو دادسلل قفوملا هللاو مجكملا فورح ىلع ةبترم ميلقا

 : لوالا ميلقالا
 ثيح هلواو ىناثلا ميلقالا هيلامشو ةشبشلو ةبيونلاو منزلا دالب ىلي ام هيبونجن

 ًارشعو افصنو ةدحاو امدق راهنلاو ليللا ىونسا اذا راهنلا فصن ّلظلا نوكي

 نيمدق راهنلا فصن هيف هآوتسالا ّلظ نوكي تيح هرخآو مدق رشع سلسو

 بونج ىف رسكلا لحاوس ىلعو بيدنرس ةريزج نيبصلا نم بونذمل ىلي ام
 عطقيو ةشبلمل دالب ىلا مزلق ريك عطقيو برعلا ةريرج ىلا رحلا عطقيو دنهلا
 ءاسعس نسم ضرأ نم تفي عوف برغملا رك ىلا ىميلا ضرأو رصم لين

 ىلي ىذلا هفيط ىف عقوو ندع ضرا بونذمل ىلب ىذلا هفرط عقوو تومرضحو

 ةسعاس ةرشع ىتنثا هالوه راهن لوطا نوكيو ةكم نم ًابيرق ةماهتب لامشلا
 عبرو ةعاس رشع ةثلث هرخآ ىفو ةعاس رشع ةقلث هطسو ىفو هدادتبا ىف فصنو

 نوعبسو نانتاو ةياعبسو" ليم فالا ةعسنت برغملا ىلا قرثملا نم هلوطو

 نانتاو اليم نوعبراو نانثاو ليم ةياعبرا هضرعو ةقيقد نوعبراو كحاو اليم
 ةيامتلتو فلا فالا ةعبرا أرسكم هتحاسمو ةيناث نوعبراو ةقيقد' نورشعو

 نورسشعو ىدحاو ًاليم نوعبسو ةعبسو ةيامامتو ليم فلا :نورشعو فلأ
 © مجكملا فورح ىلع ًابترم اهدالب ضعب ركذنلو ةقيقد

 نأ ىور داع نب تاكل, دايلي لم توم رضححو ةمهحنيف و داعلا تاأذ مرأ

 هءاسيلوأ اهيف هللا دعو امو ةنجناب عمس امل ةربابذ-ل نم ارابج ناك داع ىب دادش
 هلأ فرغلاو“ راهنالا اهنت' نم ىرجت' هللا نكاسملاو ةضفلاو بهذلا روصق نم
 يام كلذب لكوف ةثدمل ةفص ىلع ةنيدم ضرالا ىف لختام ىلا لاق فرغ اهقوف

 لصضفا اوبلطي نأ مثرماو ناوعالا نم فلا لبكو لك ني نمحن هنالكو نم لجر
 ةيفيك ل لّثمو لاومالا نم هنكمو ةبرت اهبيطا اوراتخو نميلا ضرأ نم ةالف
 نم مدالب يف ام عيبج اوعمجج نأ نادلبلا رياس ىف هلام ىلا بتكو اهءانب

 ! «.5 ىدبم, 4# كتع < ت2) ةياعبسو (ةارااذص «.5.4 ”) ©.5 فرع --
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 بونمل نم هضرعو نيسرف ةيامسمخو فلا نم وح برغملا ىلا ىرشملا نم هلوط
 اهضرعو اهلوط فلتخف ميلاقالا رياس اماو اًكاسرف نيسمخ نم وح لامشلا ىلأ
 اهميلاقاب ضرالا ةركا“ ةروص هذ-شو

 تار ارصر مرسال تلال يعرطخ
 1 رطل ز را نصر“ ص ةجرخأ

 3 ف دينا قامت مررا# 3

 للا نولوالا اهعضو ةيغو طوطخ اهنلك ةيعيبط ةمسق تسيل ةهسقلا هذضو
 لثم كلاسسملاو كلامملا دودح اهب اوملعيل ضرالا نم نوكسملا عبرلاب اوفاط
 ةعبسلا ميلاقالا وزواج !ذاو ىسرافلا ريشدراو ىسورلا ردنكساو ىطبنلا نوديرفأ
 ىف ريغتلا ةطرغملا ةيومالاو ةحاشلا لابللو ةرخازلا راكلا اهكولس نم عنف

 كانه دربلا ناف شعنلا تائب راهم تس لامشلا ةيحان ىف ةملظلاو دربلاو رمل
 . ةديدش ةملظ ءاوهلا ملظيف ليلو ةاستش كانه رهشا التس ن ال دج طرغم

 :ةبيطعادانج اهنهتالزاغم فون تانبن« الود: كانه ناوي اله .دزبلا ةدشل هانا دمججو
 داوهلا ىمكف هلك اراسهن اسفيص رهشأ ةتس نوكي ليهس رادم تح بونلل
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 راهنالا طوطش ىلع بصقلاو ةدرابلا دالبلاب الا تبني ال قئتسفلاو ةوللاو زول

 الا تيتتي ال لفترفلاو زافقلا قراربلاو ةبلضلا ىضازالاب”ىاليغللاو بلذنلا ؟لكو

 كلذكو دنيهلاب آلا تبني ال ليبجنولاو لفلفغلاو ليجرانلاو ىنهلا# صراب ةريزج
 دروأرذورب ناديي ضراب نارفعزلاو نمجلاب لا تيد 2 سرولاو نسونبالاو جاسلا .

 امو « ناسارسخ كوش ىلع عقي نيبكرتلاو كنواهن ضراب ةريرخلا بصقو

 دنهلا ضراب اهرمعو ةيبونمل راكلا ريارج ىف الا كّلوتي الل ليغلا ناف ناونلل#

 ةفارولاو اهضراب مظعت ام لثم مّظعت ال اهباينأو كنهلا ضرا ريغب اهرمع نم _-

 الو هايملا برق ةراخمل دالبلاب الا دلوني ل سوماجلو ةشبلل ضراب الا كّلونت

 كلذ نوكي امك هدالب ريغ ىف دافس هل سيل ةناعلا ريعو ةدرابلا دالبلاب شيعي

 روهعلاو باجتسلاو هدالب ىف كلذك الو ةرفاح نم خوي نأ جانو «دالب ىف

 ىزاسبلاو رقصلاو ةيلاسشلا ةيقرشلا دالبلا ى الا نلوتي ال كسملا لازغو

 لأ ناحل ال اطقلاو ةماعنلاو ةخضاشلا لابثأل قر ليغ ل يجف ال باقعلاو

 ماياضبلاو راسهنالا طوجش ىف الا خرفتأ ال ءالأ رويطو طوطبلاو تاولغلا ىف

 خوفت ال ربانقلاو لبالبلاو تارامععلا ىف الا خفت ال زيفاصعلاو تضخاوقلاو ماجالاو

 ىلع ةىث عقو ناف بلاغلا وه اذه لابذلل ىف آلا حرفي ال لجو نيتاسبلا ىف الا
 © باودعلل 2 هللاو رالت'وهف كلذ فالخ

 ةتلاتلا ةمدقلا
 راهنلا لّذعم ةرياد نأ انضرف اذا ىمزراوكل ناحرلا وبا لق «ضرالا ميلاقا

 انضرف اذاو ًالامش رخالاو ًابونج نيفصنلا ىحأ ىهسي نيفصنب ضرالا ةرك عطقت

 ودمعي سول ادرك اوف ضرالا عطقتو راهنلا لدعم ىطق# ىلع ربعت' ةرياد
 ًانوكسم اعبر: ىنهسي فوشكملا“ ىلامشلا عبرلاف ناملامتش ناعبرو كايبونجت نئاسور

 نادلبلاو زواسفملاو لابو راهنالاو ريأز ا راضيا لف: ليشامم 7 عبولاو

 نم ةنوكسم ريغ ةعطق لاسمشلا بطق تن اهنم ىقب ام نأ ىلع ىرقلاو
 مسق 71 ماسقأ عبس اهوهربق نوكسملا عبولا أذهو مدع مب دربلا طارفأ

 لأ بون نو لوط برغل قل نورلانالا» نوم. ورغم, طاطشسوب هناك ابق ١ كفاني
 ناف لوالا ميلقالا اهضرعاو اهلوطاف ضرعلاو ٍلوطلا ةفلتخ اهناو اضرع لامشلا
 لاي ووتتسال نه هضوحو هرعو فالا ةتلت نم وك برغملا ىلا ىرشملا نم هلوط

 ناف عباسلا ميلقالا اًضرعو لوط اهرصقاو اضسرف نيسمخو ةيام نم ودك لامشلا

 هز ه.5 كنه ؟) «تاناويثل "1 م ريغب 2) «.5 ىتعطق 7) « فوسكملا, 5 بوسكم ا
 ١ « حرص 118206 تازاغملا :
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 0 عقيرشعُلا هتازاول* ةوركم اسضيا بيرغتلا ىف كانت امو تبني ال تابنلاو
 'نيدشلا نربلا نم ديف امل هوركم اضيا لامشلا ىف هانت امو هانركذ ىذلا ىنعملا
 ةرازلمل طرغل كلذك اضيا بونجل ىف كانت امو دعم ناويدل شيعي ال ىذلا

 نم ىنكسلل علصي ىذلاف اههإبأ سمشلا هتماسم ماودل ةقرتح ضرا اهناف

 '” كلذ ىوس امو سماسقلو عبارلاو ثلاتلا ميلقالا طاسوا وه ريسي رق ضرالا

 مانسملل ةعسوم ةرامل ىنكاسملا اضيأ اولقو هل ةداعا" باذعلاو نوبذعم اهلعاف
 اهناكس نادبا نوكيف حورلل ةلطحت ةيزيزعلا ةرارصلل ةفعضم ىوقلل ةيخرم

 نكاسلا امأو + قمضع فعصضت ةفيعض معاوقو ةفياخ عيولقو ةفيعض :لخلخام

 نوكنف ةيزيرعلا ةراركلل ةيوقم ماسملل ةددسم ندبلل ةبلصم اهنان عربي
 ءالينسا نان ديلمل مضهلاو ىوقلا ةدوجو ةعاجاشلا عيفو ةيلص اهناكس ن

 اماو...< رههنطاب ىف ةايزيؤعلا:ةر ارك ناسقتحا بجوي منادبا رهاظ ىلع نبيل
 اييينانيعس بوق واتش دربي الو !ديدش داوم نكسي الف ةبطرلا ىكاسملا

 ىف ءاسخرتسالاو تايفيللا لوبق ةعرسو دوللل نيلو ةديلل ةنكسلاب نوفوصوم

 هييقيللا تثروننو ماسملا داستف# ةسبايلا نكاسمملا امأو لا لالكو تاضايرلا

 اوف لل كينيا ايلها ةغمدأو تراب انبنهت واستنثو ار ١ اح“ اهفيص اهفيسص نوكيو لوكألاو

 نادباو دراب هانشلا خو راح ييضلا ىف اهواوهف ةيرجكأ م امأو < ةذداح

 ىف ةعاجاشلاو رومالا ف دادبتسالاو 0-2 قلخل هوس 2دنعو بلص اهلها

 لزلفاوب ةبنطرلا نكاسملا مكحج ىف ئهف ةيرجلاو ةّيماجالا .نكاسملا امو «بورخل
 8 يطرلا كاسم و كلذ لورق علقو لاح

 خفاسعلل اما « ناويللو تاينلاو نداعملا ىف دالبلا ريتات ىف ىانثلا لصغلا

 ساسحتلاو ةضفلاو ةوخرلا لاسيللو ةلمرلا ىراربلا ىف الا نوكتي» ل بهذلاف

 ال تيربلتاو نيبلا بارتلاب ةطلتخملا راجحالا ىف آلا نوكتي ال ديذلملو صاصرلاو

 حالمالاو ةيبامل ىضارالا ىف الا نوكتي ال قيبيولاو ةيرانلا ىضارالا ىف الا نوكتي
 باوستلا ىف الا نوكنت ال تاجاولاو بوبشلاو ةخسلا ىضارالا ىف الا كقعنت ال
 هلل راجالا كلوت امأ ةنهدلا“ ىضارالا ىف الأ نوكنت ال طفنلاو راقلاو صفعلا

 لخفلا ناف تابنلا امأو «ىلاعت هللا الا اهببسو اهنداعم ملعي الف ضاوخ اهل

 امأو نوميللاو نامرلاو جنرافلاو سرنالا كلذكو ةراخل دالبلاب الا ناتني ال زوملاو

 *] «.© هتاراول, « حدس 11ة006 11. 4 هتراوملا ”) « غتداع 2) « ددست, ©.5 ددشت

 5 طقأ هلك (01عءاسس دقف ل3501 55 انج اراح 9 0 نوكي
 ه) © ةنيهدلا



8 

 ةييهلا تلتخا لقف كلذ نم ؟ىث لقف:ىنمو ةيعاسيتجالا ةديبلا متي اهلك

 رت ناسنالا ةشيعم ماظن فقوتيف هداصعا صعب ىقف اذا ندبلاك ةيعابتجالا

 .ىطملاو دربلاو رخلاب اوذاتل ءآرصص ىف اوعيتجا ول ةيعايتجالا ةئيهلا لوصح كنع

 ولو ودعلاو سصونللا َرْكَم# اونمإب رف تافهاقرخماو ماسيخاب اورتسن ولو ميرلاو
 اونماي مث اهل روس ال ملا ىرقلا ىف ىوت اسمك باوبالاو ناطيخلا ىلع اورصتقا

 تكد ليصفلاو قدنخلاو روسلا ذاخأ) ىلاعت هللا عبهلاف سأَبلا ىذ ةَّلوَص'
 نحملا ءانب اودارأ امل ةيضاملا كولملا نأ مث رايدلاو ىرقلاو راصمالاو ىدملا
 لضفأو دالبلا ىف ةيحان لضفأ اوراستخا داكحان كلذ ىف ءاكحلا ءارآ اوذخا

 لامشلا بهمو لابجاو لحاوسلا نم ناكملا ىف لونم ىلعاو ةيحانلا ىف ناكم
 ريازجلاو ماجالا نم اوزرتحاو اهنجزما نسحو اهلهأ نادبا كت كيفن اهنال

 روسللو اعنام اًنيصح اروس ندحملل اوذختاو ًامرهو ابرك ثروت اهناف ضرالا قامعأو

 برشأ نم جرو لخدي لب جورشلو ٍلوخدلاب سانلا محاوتي ا ىتح ةذع اباوبا
 سانلا عامتجال ىدانلاو ةنيدملا كلم ناكمال“ اًزَدْنَهَف اهل اوذختاو هيلا باب
 ضكارمو تاماكلو تاناكلو ةاوسالاو عماوج-لو دجاسملا ةيمالسالا دالبلا قو هيف
 رثكاف .ناكسلا رودل اهنكاسم ةيقب اوكرتو منغلا ضبارمو لبالا ىنطاعمو' ليخل

 ةجرمالاب نيفوصوم اهلها ىرتف ةييهلا هذه ىلع هايظعلا كولملا اهانب ام

 ٍلوقعلاو ةحناصلا ءآرالا باصعاو ةييطلا قالخالاو ةنسحلا روصلاو" ةكجحصلا
 دا كالاو ليجناو“ مايدلا لثم كلذك نوكي ال هنكسم نمب كلذ ربتعاو ةرفاولا
 « قر وبص فالتخاو ملوقع ةكاكرو خقعابط شيوشن ىف ركلا ناكسو نامك نلاو

 دهاهكلمل ىجواو ةييجم ةيصاخ اهداوهو اهتيرت فالئخال ةنيدم لك تصتخخا مث

 دجي رث ناويحلاو تابنلاو نداعملا نم فنص اهب ًاشنو ةبيرغ تامسلط اهيف

 يف لاتثما اوقاف سانا اهب أشنو ةبيجم تارامع اهلها اهب.ثدحاو اهريغ ىف

 ذعقي ةعقب ةيصاخ نم انيلا لصو ام كذنلف تاءانصلاو قالخالاو مولعلا
 © ىلاعت هللا ءاش نا

 تلاق ءاهناكس ىف دالبلا ميقات ىف لوالا لصفلا نالصف اهيفو «دالبلا صاوخ ىف
 هنم مو قيرشتلا يف هانت اف لامثشو بونجو برغو قرش ضرالا نا داما
 ابسهب قرناك ناوي نأ دفا رح" ةدبشو هنرارح طرفل هوركم وهف علطللا رود

 5)4 صوصلل !كم )5 ىف ةليصض )© ناكل ') ©.5 نطاحو ") ©« ةروصلا
 "| «.5 ٌليخلاو , 4 لابجاو 5« ملا



 ديما

 نلت ةقيقلملو لاب داحالا“ ىواستم ناويح ناسنالا كلذكو اهدياوغب
 ًدباع رخالاو اًفقح اًملاع مدحا راصف مراثا فلتخت“ ةيهلالا فاطلالا# ةطساوب
 عناصلاو هتكربب كباعلاو هملعب سانلا عفني ماعلا ةذاح اًعناص رخالاو اًعرو

 هللا عنص بيجكب ًمسصوصخ# دالبلا نم ناك ام باتلتا اذه ىف تركذف هتعنصب

 سينا سيلج هناف : هتيانعو هغطل ديزم اسصوصخ# دابعلا نم ناك نمو ىلاعت
 هيلع اوناك امو ةيضاملا ممالا لاوحا كفرعيو قاسعت هللا عنص بيجكب كتدحج
 اسهدماشت كناك دالبلا لاوحاب مصفيو"“ بادالا رثامو قالخالا مراكم نم

 ١ وعش عسلاجت كناك مارللا رابخأا نع برعبلو
 ىهنلاو مراكلا عاونا ركذيو هرش ساسنلا نمأب سينا سيلج
 ىنالاو رشلاو نايغطلا نع ىهنيو ىسقتلاو وبلاو ناسسحالاب رمايو

 ىف هتاجرد عفرو راوبالا نم هللا هلعج ريخلاب نركنو اذه ىنانكب عفتنا نمو

 وأ كلذب ىهس وات © وأ ملقلا هب ىغط ايعوفعلا ىلاعت هللا لاسأو رادلا ىقع '

 ال تامّدقم دوصقملا ىلع مدقنلو ءريدج ةباجالابو ريدق ءىث لك ىلع هنا م

 © بأملاو عجرملا هييلاو باوصلل قنفوملا ةللاو ضرغلا مامت لوصخ" اهنم لب
 ىلودا ةخمدقلا

 قلخ ىلاعت هللا نأ ملعا «ىرقلاو ندملا ثادحا ىلا ةيعادلا ةجاللل ىف
 نا رطضي لب تاناويلل رياسك هدحو شيعي نا هنك< ال هجو ىلع ناسنالا

 زمعطملا اهيلع فقوتي هلأ ةيعامتجالا ةئيهلا لصكح ىنح هريغب عامتجالا
 راسيفقلا دحاو لكل ىنكم ال ةريثك تامدقم ىلع ناثفوقوم امهناذ سيلئ او

 ىلع ةفوقوم اهناف ةتاركلا لوتي فيك دحاولا صخشلا ناف هدحو اهعيمج
 رماب موقي فيكو دازل ىلا يانج راجتلاو راّجنلا ىلا يانتحت اهنالآو اهنالا
 اهنالآ ةميهتو مسنلاو لزغلاو فدنلاو ميلللو ةقارمل ىلع فوقوم وهو سوبلملا

 رماب ماسيقلا“ هنم دحاو لك هلاو ةيعامتجالا ةنيهلا ةيهلالا ذيكلأل تضتقاف

 ناسجتلاو وبخل بخ رابخل ىرتف صعبب مصعب عفتني ىتح تامكقملا كلت نم
 دادملو ثارمل» تالآ مدصي راجنلاو هترحج ثارثلو هنحطي ناكطلاو هنجتي

 لوصح دنعو ضعبلا ىلع ةفوقوم اهضعب تاءانصلا !ذكعو راجتلا تالآ ملصي
0-2 -_- 

 ا هذس عج( رجالا مرت وعنا زم داسجالا عدد 182206 داحالا #) «٠ فاشلا

 هوم فيك ر م لمءات (00ءءان» فلتخك )١  « ورح 4 راثآ هنيمعو
 ناكعلا) نايك. قاليلا ")5 ذو ىلإ هراببضالا» 2١ م.5 لوعتإ

 2 . 0 لادم © ىهسو 11ج

 5) ©« مايقلاب م «.4 ثر ! 8 (ٍ |
- 



 ا ا

 وج ماع تخت #0 77 سوو تال ارد ل

 تاذلا ميدقا اب كناقبل ماودلاو كنانثلد ةيظعلاو كئايربلت لالذلو كل ّرعلا

 تدناو كدعب ءىث ال رخالا نناو كلبق ءىت ال لوالا تنا تاريخل ضيفمو“ '
 2انلنتبالا كنم تاملظلاو رونلا لعاجو لوقعلا بهاو اب كل كيرش ال دوفلا

 تاوهسلاو ضرالا تماق كتدارابو هابشالا تنوكت# كتردقبو هاهننالا كيلأو

 انمهلاو كتيصعم تارودك نع انسوفن رهطو كتفرعم راونا انيلع ضفا
 تاداعسلاو تاريخل نم ىضرتو بحن' امل انقفوو كترفغمو كنجر تابجوم

 ديس ىلع اصوصخ تارهاسيلا تازجكملاو تارهاطلا سفنالا ىوذ ىلع ّلصو

 بلطللا دبع نب هللا دبع ىب دمح نيلكشل رغلا ىياقو نيقتملا ماماو نيلسرملا
 نيذلا ىلعو تابيطلاو نيبيطلا هباككاو هل) ىلعو تاولصلا لصفا مشاه ىبأ

 © تاءعادلو ةتسلا لحا نم ناسحاب قوعبنأ

 هللا لح دعب هلضفب هللا هالوت ىيوزقلا دومح نب لمحت نب .هابركر دبعلا لوقب

 ام بانتللا اذه ىف تعمج كف ىلا هيداباو هلضف ديزم بجويو هيضري أدي

 هنيكح بياجتو ىلاعت هللا عنص فياطل نم هتدهاشو هب تعمسو هتفرعو ىل عقو

 بتات ببسبو ءاوجالا هباشنتم طيسب مرج صضرالا نان هدابعو هدالب ىف ةعدوملا

 ةبيجت راثآ اهيف ترهظ اهب حابرلا بوبهو اهيلع رطملا لوزنو اهيف سمشلا
 ام اهنمو [دلص ارح راص ام اهنف اهريغ ىف دجوت ال ةيضاخب ةلعقب لك ضتختو
 ةبيجت ةيضاخ اسهنم دحاو للتو ةخس“ ةنيط راصاام اهنمو ارح انيط راص
 تسي قاويلاك تسييقتلا' طاوسنلل هيد كسلوطيب جيلعلا رجا ماخذ ةعفب ضيع
 اسهلاكشاو اهناولا بيجكب عورؤلاو رامثلا تبني رمل نيطلاو اهتريغو دجربزلاو

 حديمالاو تاجاولاو بوبشلا اهنم دلوتب ةخسلا ةنيطلاو اهكاورو اهموعطو

 5) «.5 كناشل نإ ه.5 مياق ©)«.5 ضيقمو )6.5 ءاشالا نوكي ؟) 6.5 لح“
 5م 031 (011ععاتتا“ ةمخس





 يانك

 دايعلا استار كالبقا نانا
 ماعلا مامالا فينصت

 دوه نب قيهحلا نب ءايركز
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